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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης

(2013/2024 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – ένας χώρος 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών – το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης1,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Μια 
ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2013),

I. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και η Συνθήκη της Λισαβόνας

1. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προσέδωσε σημαντικά θετικά στοιχεία στον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αλλά αποδοκιμάζει ορισμένες αδυναμίες όσον 
αφορά την εφαρμογή της· δεν είναι πλέον διατεθειμένο να αποδεχθεί ότι το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή εξακολουθούν, σε πολλές περιπτώσεις, να ενεργούν ως εάν η Συνθήκη 
της Λισαβόνας να μην είχε τεθεί σε ισχύ· απαιτεί την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να 
ενημερώνουν το Κοινοβούλιο «αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας» 
για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών· αποδοκιμάζει τις απαράδεκτες καθυστερήσεις όσον 
αφορά την ευθυγράμμιση των πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· ζητεί τη διενέργεια αξιολόγησης, κατά περίπτωση, των πράξεων του πρώην 
τρίτου πυλώνα σε σχέση με την επίδρασή τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, με σκοπό την 
ευθυγράμμιση αυτών με τη νέα ιεραρχία των κανόνων που θεσπίζουν οι βασικές, 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις·

Το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής και η συνήθης νομοθετική διαδικασία

2. εκτιμά ότι η προσφυγή στη συνήθη νομοθετική διαδικασία κατέστησε τη νομοθεσία πιο 
προσιτή στους πολίτες και αύξησε την επιρροή του Κοινοβουλίου, του μόνου 
δημοκρατικά εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της ΕΕ·

                                               
1 ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 12.
2 ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
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3. παρατηρεί ότι η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 20ής Απριλίου 2010 με τίτλο «Για έναν 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης 
— Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης»1, τάχθηκε υπέρ 
της επίδειξης μεγαλύτερης φιλοδοξίας εκ μέρους της Ένωσης όσον αφορά την 
ανταπόκρισή της στους καθημερινούς προβληματισμούς και τις προσδοκίες των 
ευρωπαίων πολιτών και, επίσης, τόνισε ότι η Ένωση πρέπει να είναι ικανή να αντιδρά σε 
απροσδόκητα γεγονότα, να εκμεταλλεύεται αμέσως τις ευκαιρίες που εμφανίζονται και να 
προβλέπει μελλοντικές τάσεις στις οποίες ακολούθως να προσαρμόζεται·

4. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει ασκήσει επανειλημμένα το δικαίωμα 
πρωτοβουλίας της, σύμφωνα με το άρθρο 76 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. θεωρεί ότι η εποχή των μεγάλων πολυετών προγραμμάτων που θεσπίζονται στο πλαίσιο 
μιας διακυβερνητικής λογικής φαίνεται να έχει παρέλθει, αν ληφθούν υπόψη τόσο ο 
πλούτος των νομικών βάσεων που προβλέπονται από τις Συνθήκες στους τομείς του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όσο και η δυνατότητα και η 
επιβεβαιωμένη φιλοδοξία της Επιτροπής να κάνει χρήση του δικαιώματος πρωτοβουλίας 
που διαθέτει·

6. παροτρύνει επομένως την Επιτροπή να εκπληρώσει τον ρόλο της όσον αφορά τη χάραξη 
πολιτικών και τον καθορισμό νομοθετικών προτεραιοτήτων και να κάνει χρήση του 
δικαιώματος πρωτοβουλίας, όταν κρίνεται αναγκαίο, αντιτιθέμενη παράλληλα σε κάθε 
απόπειρα επανόδου στον διακυβερνητισμό που επικρατούσε την εποχή πριν από την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Εθνικά κοινοβούλια

7. εκτιμά ότι η αυξημένη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στα πρωτόκολλα αριθ. 1 (σχετικά με τον ρόλο 
των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και αριθ. 2 (σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας), τα οποία 
προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέφερε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη 
λειτουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όχι μόνο επειδή η αρχή 
της επικουρικότητας διασφαλίζεται καλύτερα, αλλά και επειδή η ευρύτερη και αυξημένη 
δημοκρατική σύμπραξη των ευρωπαϊκών λαών συνετέλεσε σημαντικά στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και πολιτική·

Ενιαία εκλογική νομοθεσία

8. επισημαίνει ότι, ακόμη και εν απουσία συμφωνίας για μια ενιαία εκλογική διαδικασία, 
παρατηρείται μια σταδιακή σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων, ιδίως μέσω της 
δημιουργίας πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης2, μέσω εργασιών για 
τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος με βάση την πρόταση της Επιτροπής για τη 

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 
2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 
297 της 15.11.2003, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1524/2007.
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μεταρρύθμιση των κανόνων που αφορούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα1 και μέσω της 
απαγόρευσης άσκησης διπλής εντολής2, δεδομένου ότι η ιδιότητα του μέλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα του μέλους εθνικού 
κοινοβουλίου·

9. πιστεύει ότι ο δημοκρατικός ρόλος του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να είχε αναδειχθεί 
περισσότερο στην κοινή γνώμη και ότι οι προεκλογικές εκστρατείες για την ανανέωσή 
του πρέπει να επικεντρώνονται στις πραγματικές ευρωπαϊκές προκλήσεις·

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας θα είναι απαραίτητη 
στο μέλλον για την ενίσχυση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας του 
Κοινοβουλίου μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής δημοκρατικής διάστασης αλλά και 
μέσω της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μια τέτοια
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν 
στις ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου δεν έχουν την 
ιθαγένεια·

11. εκφράζει, ωστόσο, ήδη την ικανοποίησή του για την έκδοση της οδηγίας 2013/1/ΕΕ του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ 
σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα 
κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι3, καθόσον περιστέλλει τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι κατοικούν σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου δεν είναι υπήκοοι σχετικά με τη θέση υποψηφιότητας 
για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Πρωτοβουλία πολιτών

12. χαιρετίζει την έκδοση του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών4

ο οποίος παρέχει στους πολίτες εξουσίες πολιτικής πρωτοβουλίας εφάμιλλες με εκείνες 
που απολαμβάνουν ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

13. πιστεύει ότι η πρωτοβουλία έχει την προοπτική να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για τον 
καθορισμό των θεμάτων που θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντας πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14. αποδοκιμάζει, ωστόσο, τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές κατά 
την υλοποίηση της πρωτοβουλίας και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια λύση για τα 
προβλήματα αυτά·

II. Αξιολόγηση του προγράμματος της Στοκχόλμης και της εφαρμογής του

Θεμελιώδη δικαιώματα

                                               
1 COM(2012)0499.
2 Απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο β).
3 ΕΕ L 26 της 26.01.13, σ. 27.
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 
2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1).
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15. πιστεύει ότι, γενικά, η εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης δεν ανταποκρίνεται 
στη φιλοδοξία του για την προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών·

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου διλήμματος 
της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες υψηλά πρότυπα στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· ανακοινώνει την πρόθεσή του να δημιουργήσει 
μια επιτροπή για τα κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της δημοκρατίας 
και πιστεύει ότι μια ισχυρή πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την προστασία των 
δημοκρατικών επιτευγμάτων·

18. τονίζει ότι η προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 
ενισχύσει περαιτέρω την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση, όπως 
αυτή κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη νομολογία του 
Δικαστηρίου·

19. διαπιστώνει ότι η προσχώρηση στη Σύμβαση θα διασφαλίσει στους πολίτες, σε ό,τι 
αφορά τη δράση της Ένωσης, προστασία ανάλογη με αυτή που ήδη απολαμβάνουν στο 
πλαίσιο της δράσης κάθε κράτους μέλους· υπενθυμίζει ότι τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει στην Ένωση σημαντικές αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

20. επικροτεί το γεγονός ότι η προσχώρηση στη Σύμβαση θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο 
πρόσθετης προστασίας, ιδίως στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης·

21. θεωρεί απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη παρεμπόδιση της αναθεώρησης του κανονισμού για 
την πρόσβαση σε έγγραφα·

Δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις

22. επισημαίνει ότι στόχος του προγράμματος της Στοκχόλμης είναι να διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών με την προάσπιση και τον σεβασμό όλων 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από έναν ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, και ότι η 
δικαστική συνεργασία αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού·

23. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης νομικών 
καταστάσεων, αποφάσεων και εγγράφων διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα 
αυτό, καθώς η αμοιβαία αναγνώριση δεν επιφέρει αλλαγές στα νομικά συστήματα των 
κρατών μελών, αλλά μειώνει την ταλαιπωρία που προκαλούν στους πολίτες οι διαφορές 
στις κανονιστικές ρυθμίσεις·

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη των πολιτών 
και των επαγγελματιών του νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς θεσμούς·
επισημαίνει ότι η ενίσχυση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής νομικής παιδείας με την οποία 
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θα γίνονται απολύτως σεβαστές οι αρχές της επικουρικότητας και της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης, η θέσπιση κοινών προτύπων και η κατανόηση των άλλων νομικών 
συστημάτων διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση της αμοιβαίας
αναγνώρισης και εμπιστοσύνης· επισημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση και εμπιστοσύνη 
μπορούν να οδηγήσουν σε σταδιακές αλλαγές στις εθνικές πρακτικές του αστικού δικαίου 
μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

25. διαπιστώνει ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα του αστικού δικαίου έχουν 
μέχρι στιγμής επικεντρωθεί κατά βάση στο ουσιαστικό δίκαιο, εις βάρος του δικονομικού 
δικαίου· ζητεί μεγαλύτερη εστίαση στο δικονομικό δίκαιο στο μέλλον·

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα δικονομικά 
δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με τη νομική συνδρομή και τους 
ευάλωτους υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι φθίνει όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

27. πιστεύει ακράδαντα ότι η συνέπεια στις αρχές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη ενός 
χώρου ποινικής δικαιοσύνης της ΕΕ πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και ότι τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους επί του θέματος αυτού, όπως 
αναφέρεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το 
ποινικό δίκαιο1·

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να ενισχυθεί και 
ότι η αμοιβαία αναγνώριση και η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου της ΕΕ δεν μπορούν 
να προοδεύσουν χωρίς την ύπαρξη αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων αυτών σε επίπεδο κρατών μελών·

29 πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης συνιστά ισχυρό παράγοντα για 
μια ευημερούσα οικονομία·

Εσωτερική ασφάλεια

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και του κύκλου πολιτικής 
της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας 
και της καταπολέμησης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του εμπορίου παράνομων όπλων·

31. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι πλέον ένας ολοκληρωμένος θεσμικός παράγοντας 
στον τομέα των πολιτικών ασφάλειας και, συνεπώς, δικαιούται να συμμετέχει ενεργά 
στον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
εσωτερικής ασφάλειας και στην αξιολόγηση αυτών των μέσων, και μέσω της διεξαγωγής 
τακτικών ασκήσεων παρακολούθησης για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής 
ασφάλειας, οι οποίες θα πραγματοποιούνται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τα εθνικά κοινοβούλια και το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 71 της ΣΛΕΕ·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0208.
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32. φρονεί ότι μια ορθή ανάλυση των απειλών για την ασφάλεια που χρήζουν αντιμετώπισης 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική στρατηγική εσωτερικής 
ασφάλειας·

33. επισημαίνει ότι η τρέχουσα στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας θα λήξει το 2014· καλεί 
την Επιτροπή να ξεκινήσει την προετοιμασία μιας νέας στρατηγικής εσωτερικής 
ασφάλειας για την περίοδο 2015-2019, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και την ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
στο δίκαιο της Ένωσης· καλεί το Συμβούλιο να λάβει δεόντως υπόψη του τη συμβολή του 
Κοινοβουλίου στη νέα στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας πριν από την έγκριση της νέας 
στρατηγικής·

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην ΕΕ και, ως εκ 
τούτου, υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την επιβολή 
του νόμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων μέσων και σε 
ανεπαρκή δημοκρατική εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί την ανάπτυξη ενός 
μελλοντοστραφούς οράματος όσον αφορά τον τρόπο διαμόρφωσης και βελτιστοποίησης 
της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την επιβολή του νόμου στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο επίπεδο προστασίας των δεδομένων·

35. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ταχέως προτάσεις ούτως ώστε να μεταφερθούν στο 
νομικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας οι μηχανισμοί διασυνοριακής συνεργασίας 
οι οποίοι είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του πρώην τρίτου πυλώνα –όπως η απόφαση Prüm 
και η σουηδική πρωτοβουλία·

36. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ και προσδοκά 
μια γρήγορη πρόοδο του σημαντικού αυτού νομοθετικού φακέλου, προκειμένου η 
Ευρωπόλ να ευθυγραμμιστεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το συντομότερο δυνατόν·

Εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις διαβατηρίου

37. επικροτεί την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη 
διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να διαδραματίζει πλήρως τον 
ρόλο της ως συντονιστή των αξιολογήσεων Σένγκεν και ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη 
λειτουργία του χώρου Σένγκεν· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο χώρος Σένγκεν πρέπει, 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία·

38. θεωρεί την απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε 
προσπάθεια για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων·

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι στιγμής 
εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, ωστόσο, ότι απαιτείται ένας μακροπρόθεσμος 
προβληματισμός για την περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα εξωτερικά σύνορα 
Σένγκεν πρέπει στο μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους συνοριοφύλακες·
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40. επιδοκιμάζει την αναμόρφωση της εντολής του FRONTEX και τη συμφωνία για το 
Eurosur· θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων πρέπει να 
συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατό, ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διάσωση 
της ζωής των μεταναστών και ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να γίνεται 
απολύτως σεβαστή·

41. επικροτεί την επιτυχή μετάβαση στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν II, τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις και τη σύσταση του 
οργανισμού eu-LISA για την επιχειρησιακή διαχείριση αυτών· υπογραμμίζει ότι αυτό που 
απομένει πλέον είναι τα νέα αυτά συστήματα να αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία της 
καθημερινής χρήσης· υπενθυμίζει το αίτημά του σύμφωνα με το οποίο «δεν πρέπει να 
δρομολογηθούν νέοι μηχανισμοί διαχείρισης των συνόρων ή συστήματα μεγάλης 
κλίμακας για την αποθήκευση δεδομένων εάν προηγουμένως τα υφιστάμενα εργαλεία δεν 
είναι πλήρως λειτουργικά, ασφαλή και αξιόπιστα»· προσβλέπει στις αξιολογήσεις των 
συστημάτων που προβλέπονται στις αντίστοιχες νομικές πράξεις·

42. ζητεί κατά πολύ βελτιωμένη εφαρμογή του κεκτημένου περί θεωρήσεων, καθώς και 
μεγαλύτερη εναρμόνιση των διαδικασιών και πρακτικών χορήγησης θεωρήσεων· πιστεύει 
ότι τα κοινά κέντρα υποβολής αιτήσεων θεώρησης θα πρέπει να παγιοποιηθούν· ζητεί τη 
διοργάνωση μιας διοργανικής συζήτησης σχετικά με τους στόχους της κοινής πολιτικής 
θεωρήσεων·

Άσυλο και μετανάστευση

43. υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε 
υπογραμμίσει ότι «η σωστή διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να είναι επωφελής για 
όλους τους εμπλεκομένους»· αποδοκιμάζει την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί 
όσον αφορά τη θέσπιση κανονιστικής ρύθμισης στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, 
και ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες στο μέλλον, ενόψει των 
δημογραφικών προκλήσεων και των αναγκών της οικονομίας· φρονεί, συγχρόνως, ότι η 
ένταξη των μεταναστών απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή·

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης μέτρων για το άσυλο· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της δέσμης μέτρων από τα κράτη μέλη από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ·
πιστεύει ότι στο μέλλον θα προκύψει η ανάγκη επιτακτικών και πιο συγκεκριμένων 
μέτρων·

46. πιστεύει ότι η εξωτερική διάσταση του ασύλου πρέπει να επεκταθεί, ιδίως όσον αφορά 
την επανεγκατάσταση·

Μέθοδοι, εργαλεία και διαδικασίες

47. αποδοκιμάζει βαθύτατα τη χαμηλή ποιότητα της διαδικασίας χάραξης πολιτικής·
παρατηρεί ότι ο ορισμός των προβλημάτων, η συζήτηση των πιθανών λύσεων και η 
επιλογή μεταξύ των πιθανών εναλλακτικών δεν πραγματοποιούνται συνήθως με 
διαδοχική σειρά, όπως θα ήταν το ορθό, αλλά λαμβάνουν συχνά χώρα ταυτόχρονα· ζητεί 
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από την Επιτροπή να υποβάλλει αρχικά εκθέσεις σχετικά με τα ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, στη συνέχεια να διεξάγει συζήτηση σχετικά με τις πιθανές λύσεις και, 
τέλος, να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις·

48. αποδοκιμάζει την απουσία, αφενός, αντικειμενικής αξιολόγησης της προόδου προς την 
κατεύθυνση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και, αφετέρου, 
αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του κεκτημένου εκ μέρους των 
κρατών μελών·

49. προτείνει μια συστηματική και ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση της νέας 
νομοθεσίας στο πλαίσιο της οποίας πρέπει επίσης να εκτιμάται η συνεχιζόμενη ανάγκη 
για θέσπιση νομοθεσίας στον τομέα αυτό·

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων 
της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η εξασφάλιση ενός 
συστήματος δικαιοσύνης υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, εμπορικού και 
διοικητικού δικαίου, δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η συγκεκριμένη εφαρμογή των 
νόμων εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να αξιολογηθούν με τον πίνακα αποτελεσμάτων 
στον τομέα της δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα οριζόντια ζητήματα· προτείνει τη συνεξέταση
των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών αξιών (άρθρο 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη·

51. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη διασφάλιση 
της ουσιαστικής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη· επισημαίνει 
ότι, όταν πρόκειται για περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα των πολιτών, τούτο 
πρέπει να γίνεται από την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη σε ισχύ· θεωρεί ότι 
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει να προσδιορίζονται οι 
λόγοι για τυχόν ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

52. πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ στον χώρο της ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης απαιτεί κοινή προσπάθεια από τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για 
κάθε εθνικό σύστημα και να παρέχονται ακριβείς νομικές πληροφορίες (για την ισχύουσα 
νομοθεσία και τα εφαρμοστέα πρότυπα σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο), καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τις πρακτικές·

53. αποδοκιμάζει τη συχνή προσφυγή του Συμβουλίου σε έγγραφα στρατηγικής όπως η 
στρατηγική για τα ναρκωτικά και η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας, οι οποίες 
εγκρίθηκαν χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή του Κοινοβουλίου·

54. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας αποτελεί βασική 
προϋπόθεση ώστε να καταστεί ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μια 
πραγματικότητα για τους πολίτες· λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ζητεί να δοθεί 
πολύ μεγαλύτερη έμφαση και χρηματοδότηση υπέρ της δικαστικής κατάρτισης στην ΕΕ 
για όλους τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου· επισημαίνει τη σημασία της χρήσης 
μιας «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» για τα συστήματα δικαστικής κατάρτισης, 
της εξασφάλισης μεγαλύτερης προσβασιμότητας των πληροφοριακών πόρων του 
ευρωπαϊκού δικαίου μέσω τεχνολογίας ιστού (δηλαδή μια δικτυακή πύλη e-Justice), της 
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βελτίωσης των γνώσεων του δικαστικού σώματος όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, 
καθώς και των γλωσσικών δεξιοτήτων των δικαστικών λειτουργών, και της δημιουργίας 
και συντήρησης δικτύων στον τομέα αυτό· επισημαίνει την εξίσου μεγάλη σημασία της 
εκπαίδευσης των αστυνομικών δυνάμεων με γνώμονα μια ευρωπαϊκή προοπτική·

III. Επόμενα βήματα

55. πιστεύει ότι απαιτούνται καθοδήγηση, συνοχή και σημεία αναφοράς για τον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ· προτείνει ο πολυετής προγραμματισμός να 
συμφωνείται από τα τρία θεσμικά όργανα, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη της ΣΕΕ·
αναμένει από την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα στον τομέα αυτό και να 
υποβάλει σχετική πρόταση·

56. απαιτεί κάθε μελλοντικός προγραμματισμός να προετοιμάζεται σύμφωνα με το πνεύμα 
της Συνθήκης της Λισαβόνας από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή· λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
27/28 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα οποία «κατά τη σύνοδο του Ιουνίου 
2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συζήτηση προκειμένου να 
καθορίσει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του νομοθετικού και επιχειρησιακού 
προγραμματισμού στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (σύμφωνα με το 
άρθρο 68 της ΣΛΕΕ)»· εκτιμά ότι ο προβλεπόμενος προγραμματισμός δεν είναι ο 
προσήκων·

57. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


