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Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης1 θεσπίστηκε το 2010 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
αποσκοπούσε στον προσδιορισμό μιας σειράς στόχων οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 
τέλος του προγράμματος, το 2014, προκειμένου να ενισχυθεί ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης. Και τούτο διότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
καθίσταται ολοένα περισσότερο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες 
αναγνωρίζουν τα πρακτικά οφέλη που κομίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθημερινή τους 
ζωή, και εν προκειμένω ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης έχει βαρύνουσα 
σημασία.

Το Κοινοβούλιο διατύπωσε την αρχική του θέση σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης 
στα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 20092 σχετικά με το πρόγραμμα εν γένει και της 
23ης Νοεμβρίου 20103 σχετικά με ζητήματα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του προγράμματος. Η Επιτροπή κατάρτισε σχέδιο δράσης για την 
εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης στις 20 Απριλίου 20104.

Σήμερα που το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2010-2014, έχει 
διανύσει περισσότερο από το ήμισυ της πορείας του, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, η 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και η 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αποφάσισαν να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί μέχρι στιγμής, με σκοπό να προσδιορισθούν τα μέτρα που απομένει να ληφθούν, 
καθώς και πιθανές προτεραιότητες για το πρόγραμμα που θα διαδεχθεί αυτό της Στοκχόλμης.

Στόχος του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι να εστιάσει στην εφαρμογή του προγράμματος 
στους τομείς εκείνους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, 
για την οποία εισηγητής είναι ο Luigi Berlinguer. Σε συνέχεια της συζήτησης εντός της 
επιτροπής, καθώς και με τις άλλες εμπλεκόμενες επιτροπές, οι τρεις συνεισηγητές των τριών 
επιτροπών θα υποβάλουν συνολικό σχέδιο έκθεσης σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση 
του προγράμματος της Στοκχόλμης.

Όπως προσδιορίζεται στο ψήφισμα της 23ης Νοεμβρίου 2010, τα μέτρα του προγράμματος 
της Στοκχόλμης στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις μπορούν να 
χωριστούν σε τέσσερις βασικούς τομείς: αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο 
και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

1. Αστικό δίκαιο

Στον τομέα του αστικού δικαίου, οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες καλύπτουν τόσο ζητήματα 
ουσιαστικού αστικού δικαίου όσο και ζητήματα δικονομικού αστικού δικαίου.

1.1. Ουσιαστικό αστικό δίκαιο

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στον τομέα του ουσιαστικού αστικού δικαίου ήταν η 
έγκριση του κανονισμού περί κληρονομικής διαδοχής5.  Σύμφωνα με πρόταση της 
                                               
1 ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
2 P7_TA (2009)0090.
3 P7_TA (2010)0426.
4 COM(2010) 0171.
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, 
σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την 
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Επιτροπής του 2009, και μετά από συζητήσεις που διήρκεσαν επί σειρά ετών, επετεύχθη 
ικανοποιητική λύση το 2012 με την εισήγηση του Kurt Lechner. Πρόκειται για νομοθέτημα 
με ιδιαίτερη σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς βάσει αυτού, πρόσωπο το οποίο 
έχει ιδιοκτησία σε διάφορα κράτη μέλη θα υπόκειται σε μία μόνο δέσμη εθνικών κανόνων, οι 
οποίοι θα ισχύουν για την κληρονομική διαδοχή, και θα είναι επίσης σε θέση να επιλέξει το 
δίκαιο της χώρας ιθαγένειάς του, εάν διαμένει σε άλλο κράτος μέλος.

Στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων, η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης της μια δέσμη κανόνων η οποία θα αποτελέσει ένα προαιρετικό 28ο καθεστώς 
δικαίου των συμβάσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου, ιδίως για 
τις ΜΜΕ. Η νομοθετική πρόταση σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων κατατέθηκε το 2011 και επί του παρόντος συζητείται στην επιτροπή, με 
συνεισηγητές τους Klaus-Heiner Lehne και Luigi Berlinguer.  Δεν είναι σαφής η χρονική 
στιγμή κατά την οποία η πρόταση θα εγκριθεί σε νόμο, καθώς παραμένουν ανοιχτά πολλά 
ζητήματα. 

Περισσότερο άμεσο ενδιαφέρον για τους πολίτες παρουσιάζουν τα προτεινόμενα μέτρα για 
τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των δημόσιων εγγράφων και των εγγράφων προσωπικής 
κατάστασης σε άλλο κράτος μέλος, καθώς η απουσία αυτόματης αναγνώρισης αποτελεί ένα 
από τα μεγαλύτερα πρακτικά εμπόδια που αναφέρουν οι πολίτες όσον αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία.  Δύο προτάσεις βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη: η πρώτη αφορά την 
κατάργηση νομοτυπικών διατυπώσεων για τα δημόσια έγγραφα (σφραγίδα της Χάγης, 
επικύρωση, επικυρωμένη μετάφραση, κτλ), η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2013, και 
η δεύτερη την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων των δημόσιων εγγράφων, η 
οποία αναμένεται στο τέλος του 2013 (και η οποία καλύπτει έναν περιορισμένο κατάλογο 
περιπτώσεων προσωπικής κατάστασης, όπως γάμος, αλλαγή ονόματος, κτλ.). Το 
Κοινοβούλιο θεωρεί εξαιρετικά σημαντικές και τις δύο πρωτοβουλίες.

Τέλος, στον τομέα της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων, ζήτημα το οποίο απασχολεί 
την επιτροπή για σεβαστό χρονικό διάστημα1, η Επιτροπή ανακοίνωσε στο σχέδιο δράσης της 
ότι δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια, καθώς εναπόκειται στα κράτη μέλη η απόφαση 
προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης για την προστασία σε διεθνές επίπεδο των ενηλίκων. 
Στη σύμβαση της Χάγης επισημαίνεται ότι η εν λόγω σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ μόνον σε 6 
κράτη μέλη και ότι έχει μεν υπογραφεί, αλλά δεν έχει επικυρωθεί από άλλα 7 κράτη μέλη2. 
Προκαλεί μεγάλη απογοήτευση εν προκειμένω το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
ακόμα κανένα μέτρο για τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί του θέματος, παρά τα 
συμπεράσματα του ψηφίσματος του 2008.

1.2. Δικονομικό αστικό δίκαιο

Όσον αφορά την πολιτική δικονομία, έχει αποτελέσει ζήτημα μείζονος σημασίας για την 
επιτροπή η θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων πολιτικής δικονομίας, γεγονός που 

                                                                                                                                                  
αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, EE L 201 της 27.7.2012, σ. 107.

1 Βλέπε παράγραφο 95 του ψηφίσματος της 25ης Νοεμβρίου 2009 και ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2008 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
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αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία να καταστεί δυνατή η παροχή υψηλού επιπέδου εγγυήσεων 
στους πολίτες που προσφεύγουν στο δικαστικό σύστημα, όπως εκφράζεται στον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης1. Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει την υποβολή 
πρότασης για το 2014, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα εάν η πρόταση θα είναι 
νομοθετική ή όχι.

Επιπλέον, με σκοπό ειδικότερα την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την παροχή 
δυνατότητας διαδικασιών συλλογικής προσφυγής2. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε στο έγγραφο 
συνέχειας που εξέδωσε στις 18 Απριλίου 20123 να αναλάβει νομοθετική ή μη νομοθετική 
πρωτοβουλία σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη συλλογική προσφυγή το 2012, χωρίς 
ωστόσο να έχει προβεί μέχρι στιγμής σε σχετικές ενέργειες.

2. Εμπορικό δίκαιο

Στον τομέα του εμπορικού δικαίου, η Επιτροπή έχει καταθέσει πρόταση για έναν κανονισμό 
σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού4, μέσω της οποίας ένας 
οφειλέτης δεν θα μπορεί να αποφύγει την αναγκαστική καταβολή των χρεών του 
επωφελούμενος από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται σε διασυνοριακές κατασχέσεις 
τραπεζικών λογαριασμών.  Ο στόχος του εισηγητή Raffaele Baldassarre είναι να 
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία για την προσωρινή δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, η 
εκτέλεση της οποίας εκκρεμεί, είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη και ότι, παράλληλα, γίνεται 
σεβαστό το δικαίωμα υπεράσπισης.  Η ολοκλήρωση του εγγράφου αυτού είναι περισσότερο 
χρονοβόρα από το αναμενόμενο λόγω της περιπλοκότητάς του. Ωστόσο, η έγκριση 
νομοθεσίας αναμένεται σύντομα.

Όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο, η Επιτροπή δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί με το αίτημα του 
Κοινοβουλίου5 σχετικά με τη 14η οδηγία περί εταιρικού δικαίου που αφορά το ανεπίλυτο 
ζήτημα της μεταφοράς έδρας εταιρείας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υφίσταται ακόμα λόγος 
θέσπισης παρόμοιας νομοθεσίας, βάσει του αποτελέσματος της δημόσιας διαβούλευσης που 
διεξήχθη το 20126.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία, την οποία ζήτησε το Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμα της 23ης Νοεμβρίου 20107, η σημαντική αυτή πρόταση εγκαταλείφθηκε εκ των 
πραγμάτων το 2009 λόγω της αδυναμίας επίτευξης ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή 
δεν έχει προβεί σε ενέργειες για την αναβίωση της πρότασης αυτής.

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης: Ένα εργαλείο για 
την προώθηση αποτελεσματικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης», 27 Μαρτίου 2013.
2 Ψήφισμα της 2ας Φεβρουαρίου 2012 (P7_TA(2012)0021) και παράγραφος 95 του ψηφίσματος της 25ης 
Νοεμβρίου 2009.
3 SP(2012)160.
4 COM (2011) 0445.
5 Ψήφισμα της 2ας Φεβρουαρίου 2012 (P7_TA(2012)0019) και παράγραφοι 33 και 34 του ψηφίσματος της 23ης 
Νοεμβρίου 2010.
6 Έγγραφο συνέχειας της 18ης Απριλίου 2012, SP(2012)260/2.
7 Παράγραφοι 33 και 34.
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Τέλος, η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση1 για την τροποποίηση του κανονισμού 
αφερεγγυότητας. Στόχος της τροποποίησης, εισηγητής της οποίας είναι ο Klaus-Heiner 
Lehne, είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού παρέχοντας έναν νέο ορισμό 
των «διαδικασιών αφερεγγυότητας», προκειμένου να καλύπτεται μεγαλύτερος αριθμός 
υποθέσεων, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας του κανονισμού προβαίνοντας σε 
τροποποιήσεις όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοσία, την έναρξη 
δευτερεύουσας διαδικασίας και την αφερεγγυότητα διαφόρων εταιρειών που ανήκουν στον 
ίδιο όμιλο. 

3. Οικογενειακό δίκαιο

Ο κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ2 σχετικά με το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον 
χωρισμό (εισηγητής Tadeusz Zwiefka) εγκρίθηκε το 2010 βάσει της διαδικασίας της 
ενισχυμένης συνεργασίας, ενώ σήμερα συμμετέχουν 15 κράτη μέλη.  Πρόκειται για το 
μοναδικό νομοθέτημα όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα του αστικού δικαίου που 
εφαρμόζεται ήδη και θέτει σαφείς κανόνες σχετικά με το δίκαιο που ισχύει για τη λύση 
γάμου.

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης προέβλεπε επίσης τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων3 καθώς και σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των 
καταχωρισμένων συντρόφων4, η οποία θα περιελάμβανε διατάξεις σχετικά με τη 
δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων. Με 
εισήγηση της Alexandra Thein, τα δύο έγγραφα εξετάζονται επί του παρόντος από το 
Κοινοβούλιο και η έγκρισή τους αναμένεται εντός του έτους. Βάσει της διαδικασίας 
διαβούλευσης, το Συμβούλιο θα λάβει την τελική απόφαση.

Το Κοινοβούλιο έχει επίσης ζητήσει τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις 
διασυνοριακές υιοθεσίες5, καθώς στον τομέα αυτόν πολλές οικογένειες αναφέρουν 
προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε άλλο κράτος 
μέλος. Η Επιτροπή δεν έχει αναλάβει καμία πρωτοβουλία εν προκειμένω.

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης πρότεινε αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ6, ιδίως 
όσον αφορά το ζήτημα της αναγνώρισης των αποφάσεων σχετικά με τη γονική μέριμνα. Η 
Επιτροπή έχει ανακοινώσει νομοθετική πρωτοβουλία για το 2013 προς αντικατάσταση της 
πρότασης7 που είχε υποχρεωθεί να αποσύρει το 2002.

4. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο: γενική θεώρηση

                                               
1 COM(2012) 0744.
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση ενισχυμένης 
συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό, ΕΕ L 343 
της 29.12.2010, σ. 10
3 COM(2011) 0126.
4 COM(2011) 0127.
5 Παράγραφος 95 του ψηφίσματος της 25ης Νοεμβρίου 2009.
6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία και 
την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος 
καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2001, EE L 338 της 23.12.2003, σ. 1.
7 COM(2001)0505.
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Το βασικό σχέδιο στον τομέα γενικά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του 
προγράμματος της Στοκχόλμης ήταν η αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες Ι1 με σκοπό 
την απλούστευση των διαδικασιών για την εκτέλεση αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος και, 
συγκεκριμένα, την κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης εκτελεστότητας. Υπό την 
καθοδήγηση του εισηγητή Tadeusz Zwiefka, επετεύχθη η εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης με 
την αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες Ι2, μέσω της οποίας απλουστεύονται και 
διευκρινίζονται ορισμένες πτυχές της διασυνοριακής εκτέλεσης αποφάσεων.

Το σχέδιο για μια διεθνή σύμβαση δικαστικών υποθέσεων, με την οποία θα επιδιώκονταν 
στόχοι παρόμοιοι με αυτούς του κανονισμού Βρυξέλλες Ι σε διεθνές επίπεδο3, υπό την αιγίδα 
της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δεν σημείωσε την αναμενόμενη 
επιτυχία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά δεν έχει συντελεστεί αξιοσημείωτη 
πρόοδος κατά τα τελευταία έτη.

Το Κοινοβούλιο έχει επίσης ζητήσει την εισαγωγή διάταξης που θα διέπει το εφαρμοστέο 
δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές που απορρέουν από προσβολή του ιδιωτικού βίου και
των δικαιωμάτων συναφών με την προσωπικότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυσφήμισης, στον κανονισμό Ρώμη ΙΙ4. Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε εκ νέου με 
περισσότερες λεπτομέρειες στο ψήφισμα της 10ης Μαΐου 2012 που περιλαμβάνει συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 
σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)5, στο οποίο η 
Επιτροπή δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί κατά παράβαση της παραγράφου 16 της 
συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής6. 

Ένα ακόμα σημαντικό νομοθέτημα που εκκρεμεί είναι ο κανονισμός που διέπει τις 
προθεσμίες παραγραφής για τα διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα.  Λόγω της 
ανομοιότητας των κανόνων στα διάφορα κράτη μέλη, είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολη η 
διασφάλιση της απόδοσης δικαιοσύνης σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Η Επιτροπή προτίθετο 
να καταθέσει πρόταση το 2011, ωστόσο η πρόταση δεν έχει ακόμα υποβληθεί.

Τέλος, δεδομένου του γεγονότος ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου είναι σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη, με σχετικά μεγάλο αριθμό ειδικών ανά 
τομέα πράξεων να καλύπτουν διάφορες πτυχές, το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού κώδικα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου7. Στόχος θα ήταν η εναρμόνιση των 
διατάξεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε διαφορετικούς τομείς και, παράλληλα, η 
διασφάλιση ότι δεν υφίστανται κενά στο σύνολο των κανόνων.

5. Βασικοί στόχοι στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις (αναδιατύπωση), ΕΕ L 351 της 30.12.2012, σ.1.
3 Βλέπε παράγραφο 35 του ψηφίσματος της 23ης Νοεμβρίου 2010.
4 Βλέπε παράγραφο 95 του ψηφίσματος της 25ης Νοεμβρίου 2009.
5 P7_TA (2012)0200.
6 ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
7 Βλέπε παράγραφο 95 του ψηφίσματος της 25ης Νοεμβρίου 2009.
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι ποικίλοι ειδικοί στόχοι του προγράμματος της Στοκχόλμης, 
σε συνδυασμό με μεμονωμένα νομοθετήματα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν επαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δίκαιο της ΕΕ. 

Ένα σημαντικό βήμα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των σχεδίων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης1, 
τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε νομικές 
πληροφορίες και στη δικαιοσύνη, παρέχοντάς τους ουσιώδεις πληροφορίες μέσω διαδικτύου 
και διευκολύνοντας την υποβολή ορισμένων αιτήσεων εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή. Ως 
προς αυτό έχει σημειωθεί μια ορισμένη πρόοδος, αλλά απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Η ευρωπαϊκή νομική κατάρτιση είναι επίσης πολύ σημαντική, εφόσον επιδιώκεται η 
διαμόρφωση ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας, η οποία θα διευκολύνει την αξιοποίηση 
των διαδικασιών αμοιβαίας αναγνώρισης2. Οι εργασίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Κατάρτισης Δικαστικών και της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου είναι πολύ σημαντικές ως 
προς αυτό. Επιπλέον, το πιλοτικό πρόγραμμα της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση 
δικαστών και νομικών έχει επιτέλους δρομολογηθεί3.

6. Συμπέρασμα

Από τη σύντομη αυτή ανασκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί αναφορικά με το 
πρόγραμμα της Στοκχόλμης στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις 
προκύπτει ότι έχουν θεσπιστεί ορισμένες πολλά υποσχόμενες νομοθετικές διατάξεις, αλλά 
ότι, λόγω της μακράς διάρκειας των διαδικασιών θέσπισης και εφαρμογής των νόμων, πολύ 
μικρό μέρος αυτών εφαρμόζεται ήδη.  Σημαντικός αριθμός νομοθετικών προτάσεων 
βρίσκεται υπό εξέταση από τους συννομμοθέτες. Ωστόσο, ένα έτος πριν από τις εκλογές του 
2014 και την προγραμματισμένη ολοκλήρωση του προγράμματος της Στοκχόλμης, θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι σε σημαντικό αριθμό υποθέσεων η πρόταση της Επιτροπής εξακολουθεί να 
εκκρεμεί. Επιπλέον, είναι πραγματικά απογοητευτικό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
δώσει συνέχεια στις ιδέες του Κοινοβουλίου υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις.

                                               
1 Βλέπε παραγράφους 107, 108, 109 και 110 του ψηφίσματος της 25ης Νοεμβρίου 2009.
2 Βλέπε παραγράφους 105 και 106 του ψηφίσματος της 25ης Νοεμβρίου 2009 και παραγράφους 5 έως 13 του 
ψηφίσματος της 23ης Νοεμβρίου 2010.
3 EE S 132 της 12.7.2012, 218282.


