
DT\935978EL.doc PE510.744v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

13.5.2013

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος της Στοκχόλμης

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar



PE510.744v01-00 2/7 DT\935978EL.doc

EL

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – μια ανοιχτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και 
προστατεύει τους πολίτες», το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 
του 2009 για την περίοδο 2010-2014, είναι το τρίτο πολυετές έγγραφο στρατηγικής –μετά τα 
προγράμματα του Τάμπερε και της Χάγης– που αφορά τις δράσεις για τη δημιουργία ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

Στην παρούσα φάση, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί μέχρι 
στιγμής και να εντοπιστούν οι ελλείψεις. Τούτο καθίσταται ακόμα σημαντικότερο δεδομένου 
ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε μετά την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και ενισχύει τις εξουσίες του Κοινοβουλίου, 
διατηρώντας παράλληλα ορισμένα στοιχεία που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
όπως η μεταβατική περίοδος πέντε ετών για την εφαρμογή του καθεστώτος κοινού δικαίου 
στις επονομαζόμενες «πράξεις του πρώην τρίτου πυλώνα». Μολονότι η Επιτροπή είχε 
αναλάβει, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, την υποχρέωση «να υποβάλει πριν από 
τον Ιούνιο του 2012 ενδιάμεση έκθεση», δεν το έπραξε. Ωστόσο, οι Επίτροποι Malmström 
και Reding παρείχαν μια επισκόπηση της προόδου που σημείωσε η Επιτροπή και 
συμμετείχαν στις σχετικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE). Επίσης, το Συμβούλιο προέβη στη δική του αξιολόγηση 
και τον Δεκέμβριο του 2012 διοργάνωσε σχετική συζήτηση.1

Στο παρόν έγγραφο προτείνονται ορισμένοι οριζόντιοι στόχοι οι οποίοι είναι δυνατόν να 
επιδιωχθούν από την Επιτροπή LIBE στο πλαίσιο της αξιολόγησης ενώ, παράλληλα, 
πραγματοποιείται επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί σε συγκεκριμένα τμήματα του 
προγράμματος που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να 
τροφοδοτήσει τη συζήτηση που θα διεξάγει η LIBE. Το σχετικό σχέδιο έκθεσης θα 
παρουσιαστεί από κοινού με τους συνεισηγητές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων 
(AFCO) και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI) σε μεταγενέστερο στάδιο (σύμφωνα με 
το άρθρο 51).

II. Πιθανοί στόχοι της Επιτροπή LIBE για την αξιολόγηση του προγράμματος  

A. Έμφαση στον πολίτη

Είναι καθοριστικής σημασίας η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να 
αξιολογήσει το πρόγραμμα από την άποψη των πολιτών, των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών τους εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτό αποτελεί 
επίσης τον άξονα γύρω από τον οποίο στρέφεται ο Χάρτης, ο οποίος διαθέτει πλέον νομικά 
δεσμευτικό χαρακτήρα, και «τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της [Ένωσης], 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης». (Προοίμιο) 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα 

                                               
1 Βλ. έγγραφο 15921/12 του Συμβουλίου.
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επηρεάζει τους πολίτες και προστατεύει τα δικαιώματά τους και στο κατά πόσον έχει 
αποφέρει απτά οφέλη. Επίσης, θα πρέπει να διενεργηθεί πολύ προσεκτική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στους πολίτες των μέτρων που θεσπίστηκαν βάσει του πρώην τρίτου πυλώνα και 
τα οποία δεν έχουν ακόμη τροποποιηθεί από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Για να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο θα πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
κατάρτιση στον τομέα της δικαιοσύνης. Σε συνέχεια της θέσπισης αυξανόμενου αριθμού 
ενωσιακών μέσων, είναι σημαντικό όλοι οι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη 
επαγγέλματα να λάβουν κατάλληλη κατάρτιση.

Β. Ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου

Ως αρμόδια για τη νομοθεσία για τη διαφάνεια, η Επιτροπή LIBE καλείται να προωθήσει 
ευρύ δημόσιο διάλογο όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σε 
αντίθεση με το Συμβούλιο, το οποίο διεξήγαγε συζήτηση για την αξιολόγηση του 
προγράμματος κεκλεισμένων των θυρών. 

Τούτο καθίσταται αναγκαίο και δεδομένου ότι ήδη στο πρώτο άρθρο της Συνθήκης ορίζεται 
ότι «οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 
πολίτες» (άρθρο 1 της ΣΕΕ). Για τον λόγο αυτόν, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει να «δίδουν στους πολίτες και 
στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια 
τις γνώμες τους» και «να διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών» (άρθρο 11 της ΣΕΕ). 

Απαιτείται επίσης πιο ενεργή συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, όχι μόνο λόγω της 
αποστολής τους να «συμβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης» (άρθρο 12 της 
ΣΕΕ) αλλά και λόγω του ενισχυμένου ρόλου τους όσον αφορά την αξιολόγηση του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης1 και του ρόλου τους όσον αφορά την υλοποίηση. 

Γ. Προώθηση μιας συνεκτικής ενωσιακής πολιτικής 

Σύμφωνα με τον εισηγητή, κρίνεται σκόπιμο να προετοιμαστεί το έδαφος για ένα διάδοχο 
πρόγραμμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή των μέτρων 
στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά θέματα λήγει το 2014, 
είναι η κατάλληλη στιγμή να επαναπροσδιοριστούν με περισσότερο συνεκτικό τρόπο οι 
ευρωπαϊκές και εθνικές δημόσιες πολιτικές σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες ιδέες για το μέλλον που θα βασίζονται στον 
δημόσιο διάλογο και τις απόψεις των πολιτών.

ΙΙΙ. Επιτευχθείσα πρόοδος: η άποψη της Επιτροπής LIBE 

Από την κατωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι, μόλις ένα έτος πριν από τη λήξη της 

                                               
1 Βλ. άρθρα 69, 70, 71, 81, 85, 88 της ΣΛΕΕ



PE510.744v01-00 4/7 DT\935978EL.doc

EL

κοινοβουλευτικής περιόδου, εξακολουθούν να υφίστανται πολλές δράσεις που δεν έχουν 
ακόμα αναληφθεί ή ολοκληρωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθυστερήσει την υποβολή διάφορων προτάσεων.

«Προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών: μια Ευρώπη των δικαιωμάτων»

Το κεφάλαιο που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ιδιαιτέρως φιλόδοξο. Ωστόσο, 
προκύπτει ότι μέχρι στιγμής έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος και ότι απαιτούνται 
συγκεκριμένες προσπάθειες στον εν λόγω τομέα, ιδίως ως προς την αντιμετώπιση του 
επονομαζόμενου «διλήμματος της Κοπεγχάγης», δηλαδή του γεγονότος ότι η ΕΕ εξακολουθεί 
να τηρεί εξαιρετικά αυστηρή στάση όσον αφορά την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στις υποψήφιες χώρες, χωρίς ωστόσο να διαθέτει κατάλληλα εργαλεία ελέγχου μετά την 
ένταξη των εν λόγω χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως πρότεινε σειρά δράσεων, η ολοκλήρωση των οποίων δεν ήταν 
εφικτή για διάφορους λόγους. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν με 
την ένταξη σε αυτόν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και η αναθεώρηση της νομοθεσίας 
για την πρόσβαση στα έγγραφα. Επίσης, για τη θέσπιση της δέσμης μέτρων για την προστασία 
των δεδομένων, η οποία προτάθηκε πέρσι, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Ελάχιστη 
πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά τις συζητήσεις για τη σύναψη γενικής συμφωνίας μεταξύ 
της ΕΕ και των ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων, παρόλο που η ΕΕ έχει ήδη 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ όσον αφορά τα δεδομένα των καταστάσεων με τα 
ονόματα των επιβατών (PNR) και του τραπεζικού συστήματος SWIFT. Επίσης, θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Το νέο πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει επιτέλους να 
θεσπιστεί από το Συμβούλιο. Ωστόσο, είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό το γεγονός ότι το εν 
λόγω θεσμικό όργανο δεν συμφώνησε να συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο το ζήτημα της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά θέματα, μη τηρώντας, κατά συνέπεια, 
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Επίσης, εκδόθηκαν διάφορα έγγραφα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου για 
τα δικαιώματα του παιδιού, του προγράμματος δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, του 
πλαισίου για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, καθώς και μια πρώτη έκθεση για την 
εφαρμογή τους, αλλά εξακολουθεί να εκκρεμεί η κατάρτιση ορισμένων άλλων εγγράφων, 
όπως η έκθεση για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

«Μια Ευρώπη του δικαίου και της δικαιοσύνης»

Όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα του ποινικού δικαίου, η θέσπιση ενός οδικού χάρτη 
για την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορουμένων σε ποινικές 
διαδικασίες αποτέλεσε βήμα προόδου, μολονότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες στον εν λόγω τομέα. Συγκεκριμένα, ενώ θεσπίστηκαν οι οδηγίες 2012/13/ΕΕ 
σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και 2010/64/ΕΕ 
σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, και 
υποβλήθηκαν προτάσεις σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα 
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επικοινωνίας μετά τη σύλληψη, εξακολουθούν να εκκρεμούν σημαντικές προτάσεις όπως, για 
παράδειγμα, για το ευεργέτημα πενίας και για τους ευάλωτους υπόπτους. 

«Μια Ευρώπη που προστατεύει»

Όπως προβλεπόταν, θεσπίστηκε στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας, μολονότι παρατηρείται 
έλλειψη συνεκτικής και συνολικής προσέγγισης στο θέμα αυτό. 

Όσον αφορά τα απαραίτητα μέσα, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Η διασυνοριακή 
αστυνομική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και των 
εθνικών αρχών επιβολής του νόμου, παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζονται προβλήματα ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών και τον βέλτιστο τρόπο 
επίτευξης ασφάλειας σε συνάρτηση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
στην περίπτωση της προστασίας δεδομένων. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία 
ενός συστήματος PNR στην ΕΕ, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας 
με την Αυστραλία προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, φαίνεται πιθανή η σύναψη 
συμφωνίας με τον Καναδά. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά την 
οδηγία για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών. Στις προτάσεις που 
υποβλήθηκαν περιλαμβάνεται η δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η 
πρόταση για τη συγχώνευση της Ευρωπόλ με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία.

Εγκρίθηκαν ποικίλα κείμενα εξέχουσας σημασίας, όπως η αναθεωρημένη οδηγία 2012/29/EΕ 
για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας, η οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και η οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, ενώ 
απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο η πρόταση για την κατάρτιση στατιστικών στον τομέα του 
εγκλήματος.

Όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με την 
κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, καθώς και σχετικά 
με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τις πρόδρομες ουσίες για ναρκωτικά και για 
τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. Παράλληλα, θεσπίσθηκε νέα στρατηγική για τα 
ναρκωτικά για την περίοδο 2013-2020.

Όσον αφορά το ζήτημα της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας, έχει σημειωθεί 
ελάχιστη πρόοδος.

«Πρόσβαση στην Ευρώπη σε μια παγκοσμιοποιημένη υφήλιο»

Ο χώρος Σένγκεν παραμένει ένα πεδίο υπό ανάπτυξη που θα μπορούσε, με την εφαρμογή της 
προτεινόμενης δέσμης μέτρων για ευφυή σύνορα, να λάβει νέες διαστάσεις. Ωστόσο, για να 
επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου δράσης.
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Μέχρι στιγμής, έχει εγκριθεί η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 για τον 
Frontex, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί ο ρόλος του. Ωστόσο, εκκρεμεί η διεξαγωγή 
συζήτησης για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του. Η πρόταση για το Eurosur βρίσκεται επί του 
παρόντος υπό διαπραγμάτευση, ενώ πρόσφατα υποβλήθηκε πρόταση σχετικά με τους κανόνες 
για την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων.

Η δέσμη μέτρων για τη διακυβέρνηση του Σένγκεν εξακολουθεί να βρίσκεται υπό 
διαπραγμάτευση, ενώ το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) έχει πλέον 
τεθεί σε εφαρμογή. Ήδη από το 2011, το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) 
λειτουργεί αποτελεσματικά, ιδίως στη Βόρεια Αφρική, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται 
επιτυχώς και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, τη 
διαχείριση των εν λόγω συστημάτων, καθώς και του Eurodac, έχει αναλάβει πλέον ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας 
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (Οργανισμός ΤΠ).

Όσον αφορά την πολιτική θεωρήσεων, τροποποιήθηκαν τα παραρτήματα του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001, ιδίως όσον αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και υποβλήθηκε 
μία ακόμη σχετική πρόταση. Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση του μηχανισμού 
αμοιβαιότητας που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό καθώς και τη θέσπιση μηχανισμού 
αναστολής. Αμφότερα τα θέματα βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, ενώ 
ιδίως ορισμένα από τα νέα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις μη 
ύπαρξης αμοιβαιότητας. Ταυτόχρονα, εγκρίθηκαν διάφορες συμφωνίες απλούστευσης της 
έκδοσης θεωρήσεων, ενώ κάποιες άλλες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό 
στάδιο.

Έχει ξεκινήσει συζήτηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, με 
αφορμή την ανακοίνωση για τον οικονομικό αντίκτυπο της πολιτικής θεωρήσεων, ενώ του 
χρόνου αναμένεται να εκδοθεί πρόταση σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης κοινού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού έκδοσης θεωρήσεων. 

«Μια Ευρώπη ευθύνης, αλληλεγγύης και σύμπραξης σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου» 

Η θέσπιση της οδηγίας 2011/98/ΕΕ περί ενιαίας άδειας μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση. Οι εργασίες σχετικά 
με τις προτάσεις για τους εποχικούς εργαζόμενους και τους ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενους 
εργαζομένους συνεχίζονται, ενώ υποβλήθηκε η πρόταση για τις προϋποθέσεις εισόδου και 
διαμονής φοιτητών και ερευνητών.

Η παγκόσμια προσέγγιση για τη μετανάστευση αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας. 

Οι υπόλοιπες εργασίες στον εν λόγω τομέα έχουν επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στη 
συζήτηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως ως προς το ζήτημα της ένταξης.

Συνεχίστηκαν στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης οι εργασίες 
για τις συμφωνίες επανεισδοχής, και η Επιτροπή προέβη σε σχετική αξιολόγηση.

Η ολοκλήρωση όλων των διαπραγματεύσεων σχετικά με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου
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(ΚΕΣΑ) αποτέλεσε πολύ σημαντικό βήμα προόδου. Έπειτα από τη θέσπιση της οδηγίας 
2011/95/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των 
απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, επιτεύχθηκε συμφωνία για τους 
αναθεωρημένους κανονισμούς του Δουβλίνου και του Eurodac καθώς και για τις οδηγίες 
σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Η εξωτερική 
διάσταση ενισχύθηκε από τη θέσπιση του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος 
επανεγκατάστασης (απόφαση αριθ. 281/2012/ΕΕ).

Με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010, η παροχή έμπρακτης στήριξης καθίσταται 
αποτελεσματικότερη. 

Οι προσπάθειες στον εν λόγω τομέα θα επικεντρωθούν πλέον στην εφαρμογή, την 
εξασφάλιση αλληλεγγύης (βάσει του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ) και τη διεξαγωγή περαιτέρω 
συζητήσεων, ενώ παράλληλα εκκρεμούν διάφορα έγγραφα πολιτικής, μεταξύ άλλων για την 
προσχώρηση στη Σύμβαση της Γενεύης, για την από κοινού διεκπεραίωση και για τη 
μετεγκατάσταση.

IV. Μελλοντική αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου

Κατά τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με τον τρόπο 
αξιολόγησης της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Στα θέματα προς συζήτηση θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν και τα κατωτέρω ερωτήματα: 

– Ποιες θετικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τους πολίτες, πρέπει να αναδειχθούν και ποιες 
είναι οι υφιστάμενες ελλείψεις; 

– Σε τι οφείλεται η μη επίτευξη ορισμένων στόχων; Υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση; 
Παρατηρείται έλλειψη μέσων και, κυρίως, πόρων; Οι προθεσμίες ήταν υπερβολικά σύντομες; 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της καθυστέρησης ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Πού οφείλονται τα εμπόδια σε επίπεδο Συμβουλίου; Έχει 
αποτέλεσμα ο «διοργανικός μηχανισμός», και ιδίως το σύστημα των τριμερών διαλόγων;

– Εξασφαλίστηκε η ενεργή συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διάφορες δράσεις; Κατόρθωσε 
να προσαρμόσει τις μεθόδους εργασίας του στις νέες του αρμοδιότητες;

– Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει απαραιτήτως να αναληφθούν στο μέλλον; 


