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Αξιότιμε κύριε López Aguilar, αξιότιμη κυρία Svensson,

Με επιστολή της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 
37 του Κανονισμού, τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την 
οποία καταργείται η απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ.

Η Επιτροπή έχει προτείνει ως νομική βάση το άρθρο 82, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό 
με το άρθρο 83, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Σεπτεμβρίου 2010.
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Ι.  Ιστορικό

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία ανθρώπων αποτελείται, σε επίπεδο ΕΕ, από 
την απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ1 του Συμβουλίου, την οδηγία 2004/81/ΕΚ2 του 
Συμβουλίου και, σε διεθνές επίπεδο, από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διασυνοριακής 
οργανωμένης εγκληματικότητας και ιδίως από το προσαρτημένο σε αυτή πρωτόκολλο για την 
πρόληψη, καταπολέμηση και καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και ιδίως του εμπορίου 
γυναικών και παιδιών καθώς και από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
τα μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Το 2009 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μια νέα απόφαση πλαίσιο, η οποία απεσύρθη μετά 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Είναι γνωστό ότι η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας κατήργησε το προηγούμενο σύστημα των πυλώνων και σήμερα όλες οι 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν τον χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 82 και 83 ΣΛΕΕ σχετικά με τη συνεργασία 
σε ποινικές υποθέσεις στο κεφάλαιο 4 του Τίτλου V, πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Στις 29 Μαρτίου 2010 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας (COM(2010)0095) για την 
κατάργηση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ.

Κατά την κοινή συνεδρίαση της επιτροπής στις 2 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και η Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που συνεργάζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 51 του Κανονισμού, πρότειναν να προστεθεί στο προοίμιο της προταθείσας οδηγίας 
μια αναφορά στο άρθρο 79, παράγραφος 2 ως συμπληρωματική νομική βάση.

Το άρθρο 79 ΣΛΕΕ, στο κεφάλαιο 2 του Τίτλου V, περιέχει διατάξεις σχετικά με την 
πολιτική για τη μετανάστευση η οποία είχε ήδη μεταφερθεί στον "κοινοτικό πυλώνα" πριν 
από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η προσθήκη αναφοράς στο άρθρο 79 ΣΛΕΕ δικαιολογείται από την 
ανάγκη ύπαρξης συνοχής με τις Συνθήκες καθώς και με την αντίληψη ότι η ολιστική 
προσέγγιση της προταθείσας οδηγίας πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη συνοχή με άλλα 
συναφή νομικά μέσα και ότι η οδηγία δεν μπορεί να θίγει τους κανόνες που διέπουν την 
πολιτική για το άσυλο και την ανάγκη ενίσχυσης μιας συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά 
τις πολιτικές για το άσυλο. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο επιτεινόμενο φαινόμενο της 
εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και στο στόχο της ευρύτερης 
δυνατής προστασίας των θυμάτων. 

ΙΙ.  Τα σχετικά άρθρα της ΣΛΕΕ

Η Επιτροπή προτείνει ως νομική βάση τα άρθρα 82 και 83. Τα άρθρα αυτά ορίζουν τα εξής:
                                               
1 Απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων (ΕΕ L 203, 1.8.2002, σ. 1).
2 Οδηγία 2004/81/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους
τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με 
τις αρμόδιες αρχές (ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 19). 
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Article 821

1. Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών και περιλαμβάνει την 
προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών στους τομείς που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 και στο άρθρο 83. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα που αφορούν: 

(α) ....·

(β) ....·

(γ) ....·

(δ) ....·

2. Κατά τον βαθμό που είναι απαραίτητο για να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των 
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών καθώς και η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές διαστάσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία μέσω οδηγιών, 
μπορούν να θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες. Στους ελάχιστους αυτούς κανόνες συνεκτιμώνται οι 
διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών. 

Οι ελάχιστοι αυτοί κανόνες αφορούν: 

(α) ....·

(β) τα δικαιώματα των προσώπων στην ποινική διαδικασία, 

(γ) τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας, 

(δ) ....

3. Όταν ένα μέλος του Συμβουλίου εκτιμά ότι σχέδιο οδηγίας προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 
θίγει θεμελιώδεις πτυχές του συστήματός του ποινικής δικαιοσύνης, μπορεί να ζητήσει να 
υποβληθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία αναστέλλεται. Αφού συζητήσει το ζήτημα και εφόσον επιτευχθεί συναίνεση, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναπέμπει εντός τετραμήνου από την αναστολή αυτή το σχέδιο στο 
Συμβούλιο, θέτοντας τέρμα στην αναστολή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

.....

                                               
1 Υπογράμμιση του συντάκτη γνωμοδότησης.
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Άρθρο 83
(πρώην άρθρο 31 της ΣΕΕ) 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία μέσω οδηγιών, μπορούν να θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες για τον 
ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στους τομείς της ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, η οποία απορρέει ιδίως από τη φύση ή τις 
επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεμούνται σε κοινή βάση. 

Οι εν λόγω τομείς εγκληματικότητας είναι οι εξής: τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων και 
γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, παράνομη εμπορία ναρκωτικών, παράνομη 
εμπορία όπλων, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά, παραχάραξη μέσων πληρωμής, εγκληματικότητα 
στον χώρο της πληροφορικής και οργανωμένο έγκλημα. 

...

2. ....

3. Όταν ένα μέλος του Συμβουλίου εκτιμά ότι σχέδιο οδηγίας προβλεπόμενο στις παραγράφους 
1 ή 2 θίγει θεμελιώδεις πτυχές του συστήματός του ποινικής δικαιοσύνης, μπορεί να ζητήσει να 
υποβληθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία αναστέλλεται. Αφού συζητήσει το ζήτημα και εφόσον επιτευχθεί συναίνεση, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναπέμπει, εντός τετραμήνου από την αναστολή αυτή, το σχέδιο στο 
Συμβούλιο, θέτοντας τέρμα στην αναστολή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Εντός της αυτής προθεσμίας, σε περίπτωση μη συμφωνίας, και εφόσον εννέα τουλάχιστον 
κράτη μέλη επιθυμούν να καθιερώσουν ενισχυμένη συνεργασία βάσει του συγκεκριμένου 
σχεδίου οδηγίας, τα εν λόγω κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση για την καθιέρωση ενισχυμένης 
συνεργασίας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο άρθρο 329, παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης, θεωρείται ότι 
χορηγήθηκε και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ενισχυμένης συνεργασίας. 

Οι αρμόδιες επιτροπές προτείνουν την προσθήκη της ακόλουθης διάταξης ως 
συμπληρωματική νομική βάση.

Άρθρο 79

1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει,
σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη 
μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την 
πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη 
καταπολέμησή της.
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2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα σχετικά με 
τους ακόλουθους τομείς: 

α) προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη μέλη 
θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών, 

β) καθορισμός των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στα 
άλλα κράτη μέλη,

γ) λαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονή, καθώς και απομάκρυνση και επαναπατρισμός 
των παρανόμως διαμενόντων, 

δ) καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών. 

3. ...

4. ...

5. ...

ΙΙΙ.  Νομολογία και νομική βάση1

Όταν ένα μέτρο έχει διττή στόχευση ή δύο συνιστώσες και η μία εξ αυτών αναγνωρίζεται ως
η κύρια ή κυρίαρχη στόχευση ή συνιστώσα, η νομική βάση πρέπει να καθορίζεται βάσει του
άρθρου της Συνθήκης που ανταποκρίνεται στην κύρια στόχευση ή την κύρια συνιστώσα της 
πράξης. Όταν, για παράδειγμα, η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας έχει απλώς
δευτερεύουσα σημασία για το μέτρο το οποίο επιδιώκει πρωτίστως έναν άλλο στόχο, τότε το 
μέτρο πρέπει να εγκρίνεται αποκλειστικά βάσει του συγκεκριμένου άρθρου της Συνθήκης, το 
οποίο ανταποκρίνεται στην κύρια ή στην πρωταρχική στόχευση ή συνιστώσα2.  Το κριτήριο
αυτό χαρακτηρίζεται συχνά ως κριτήριο "κέντρου βάρους". 

Αντιστρόφως, ένα γενικό άρθρο της Συνθήκης αποτελεί επαρκή νομική βάση όταν το μέτρο

                                               
1 Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται στο Constitutional Law of the European Union, Lenaerts και Van Nuffel, 
Sweet & Maxwell, Λονδίνο. Η υπογράμμιση του συντάκτη γνωμοδότησης.
2Υπόθεση 68/86 Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου, Συλλογή [1988] , σ. 855, παράγρ. 14-16· Υπόθεση 
C-70/88 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή [1991], σ. I-4529, παράγρ. 16-18· ΔΕΚ, 
Υπόθεση C-155/91 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή [1993], σ. I-939, παράγρ. 18-20· Υπόθεση C-
187/93 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή [1994], σ. I-2857, παράγρ. 23-26· Υπόθεση 
C-426/93 Γερμανία κατά Συμβουλίου, Συλλογή [1995], σ. I-3723, παράγρ. 33· Υπόθεση C-271/94 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή [1996], σ. I-1689, παράγρ. 28-32· Υπόθεση C-84/94 
Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου, Συλλογή [1996], σ. I-5755, παράγρ. 11-12 και 22· Joined Υπόθεση 
C-164-165/97 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή [1999], σ. I-1339, παράγρ. 16·
Υπόθεση C-36/98 Ισπανία κατά Συμβουλίου, Συλλογή [2001], σ. I-779, παράγρ. 59· Υπόθεση C-281/01 
Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή [2002], σ. I-12649, παράγρ. 33-49· Υπόθεση C-338/01 Επιτροπή 
κατά Συμβουλίου, Συλλογή [2004], σ. I-4829, παράγρ. 55. 
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αποσκοπεί στην εναρμόνιση εθνικών μέτρων, ακόμη και όταν το μέτρο επιδιώκει, 
δευτερευόντως, την επίτευξη ενός στόχου που προβλέπουν ειδικά άρθρα της Συνθήκης1. 
Αποτελεί πάγια νομολογία ότι η επιλογή της νομικής βάσης για ένα κοινοτικό μέτρο πρέπει
να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες επιδεκτικούς δικαστικού ελέγχου, μεταξύ των 
οποίων συμπεριλαμβάνεται ειδικότερα ο στόχος και το περιεχόμενο του μέτρου2.

Κατ' αρχήν, ένα μέτρο πρέπει να στηρίζεται σε μια μόνο νομική βάση. Εάν από την εξέταση
του στόχου και του περιεχομένου ενός κοινοτικού μέτρου προκύπτει ότι αυτό επιδιώκει ένα
διττό στόχο ή ότι έχει μια διπλή συνιστώσα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής διαφόρων
νομικών βάσεων και εφόσον ένας στόχος αναγνωρίζεται ως η κύρια ή πρωταρχική στόχευση 
ή συνιστώσα, ενώ ο άλλος είναι απλώς επικουρικός, το μέτρο πρέπει να βασιστεί σε μία και 
μόνο νομική βάση, δηλαδή τη νομική βάση που απαιτεί η κύρια ή η πρωταρχική στόχευση ή 
συνιστώσα3.

Μόνο εάν, κατ' εξαίρεση, διαπιστώνεται ότι το μέτρο επιδιώκει συγχρόνως μια σειρά στόχων
ή έχει διάφορες συνιστώσες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ 
αυτών να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη, θα πρέπει το μέτρο να 
στηριχθεί σε διάφορες αντίστοιχες νομικές βάσεις, εφόσον οι σχετικές διαδικασίες είναι 
συμβατές μεταξύ τους4.

Κατ' αρχήν, η προσφυγή σε μια διπλή νομική βάση δεν είναι δυνατή όταν οι διαδικασίες που 
θεσπίζονται για κάθε νομική βάση είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους5.

IV.  Επιλογή της νομικής βάσης από την Επιτροπή 

Η Επιτροπή δικαιολογεί ως ακολούθως την προσφυγή της σε μια διπλή νομική βάση: 

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων είναι αναγκαία η προσέγγιση των 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών στον τομέα του ποινικού 
δικαίου ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις. Προς το σκοπό αυτό, η 
Συνθήκη προβλέπει ειδικά την έκδοση μόνο οδηγιών.
....
Η πρόταση θα επιτύχει την προσέγγιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου των κρατών μελών, 
καθώς και των δικονομικών κανόνων, σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι η σημερινή απόφαση 
πλαίσιο, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και τη 
δικαστική συνεργασία, καθώς και στην παροχή προστασίας και συνδρομής στα θύματα.
...

V.  Ανάλυση του σκοπού και του περιεχομένου της πρότασης οδηγίας

                                               
1 Υπόθεση C-377/98 Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή [2001], 
σ. I-7079, παράγρ. 27-28· Υπόθεση C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial
Tobacco, Συλλογή [2002], σ. I-11453, παράγρ. 93-94.
2 Υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή [2007], σ. I-9097.
3 Υπόθεση C-91/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή [2008], σ. I-3651.
4 Υπόθεση C-338/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή [2004], σ. I-4829.
5 Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή [2006], σ. I-107.
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Προκειμένου να διαπιστωθεί ο σκοπός και το περιεχόμενο της πρότασης οδηγίας, πρέπει να 
εξετασθούν οι διατάξεις της.

Το άρθρο 1 ορίζει ότι η οδηγία αποβλέπει στη θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον 
ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. 
Αποβλέπει επίσης στη θέσπιση ορισμένων κοινών διατάξεων που θα ενισχύσουν την 
πρόληψη του εγκλήματος και την προστασία των θυμάτων.

Το άρθρο 2 ορίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι ορισμένες εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις τιμωρούνται ως αδικήματα 
σχετικά με την εμπορία ανθρώπων.

Το άρθρο 3 αφορά την ηθική αυτουργία, υποβοήθηση, συνεργία και απόπειρα.

Το άρθρο 4 περιέχει διατάξεις σχετικά με τις ποινές.

Τα άρθρα 5 και 6 αφορούν την ευθύνη των νομικών προσώπων και τις κυρώσεις εις βάρος 
τους. 

Το άρθρο 7 αφορά την απουσία δίωξης ή επιβολής κυρώσεων στο θύμα. 

Το άρθρο 8 περιέχει διατάξεις σχετικά με την ποινική έρευνα και δίωξη.
Το άρθρο 9 ρυθμίζει τη διεθνή δικαιοδοσία.

Το άρθρο 10 ρυθμίζει την παροχή συνδρομής και στήριξης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Το άρθρο 11 περιέχει διατάξεις σχετικά με την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας.
Το άρθρο 12 θεσπίζει γενικές διατάξεις για τα μέτρα συνδρομής, στήριξης και προστασίας 
των παιδιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. 
Το άρθρο 13 προβλέπει την παροχή συνδρομής και στήριξης σε παιδιά θύματα εμπορίας 
ανθρώπων και το άρθρο 14 προβλέπει την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας.

Το άρθρο 15 περιέχει διατάξεις για την πρόληψη, δηλαδή ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων και ότι προβαίνουν σε κατάλληλες 
ενέργειες, όπως ενημερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής 
γνώμης, προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης και προώθηση της τακτικής επιμόρφωσης 
των λειτουργών που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με θύματα και δυνητικά θύματα, με 
σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν τα θύματα και τα 
δυνητικά θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Ορίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι 
το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες είναι θύμα ενός εκ των αδικημάτων που προβλέπονται 
στο εν λόγω άρθρο.

Το άρθρο 16 προβλέπει εθνικούς εισηγητές ή ανάλογους μηχανισμούς για τη διεξαγωγή 
εκτιμήσεων σχετικά με τις τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη στάθμιση των 
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αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της εμπορίας καθώς και την τακτική υποβολή αναφορών
στις αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες.

Το άρθρο 17 καταργεί την απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Το άρθρο 18 
ρυθμίζει τη μεταφορά, το άρθρο 19 αφορά την υποβολή εκθέσεων και το άρθρο 20 ρυθμίζει 
την έναρξη ισχύος.

VI.  Εκτίμηση
Από την προηγηθείσα ανάλυση του περιεχομένου της πρότασης οδηγίας προκύπτει ότι αυτή 
αφορά, στην πράξη, αποκλειστικά ζητήματα που εμπίπτουν στα άρθρα 82 και 83 ΣΛΕΕ, και 
ιδίως τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων στους τομείς των ιδιαιτέρως 
σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή διάσταση όπως η εμπορία ανθρώπων που είναι 
αποτέλεσμα της φύσης ή των επιπτώσεων των αξιόποινων αυτών πράξεων ή της ιδιαίτερης 
ανάγκης καταπολέμησής τους σε μια κοινή βάση. Το συμπέρασμα αυτό δεν επηρεάζεται από 
τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στις δύο αρμόδιες επιτροπές.
Κατά συνέπεια, και λαμβάνοντας υπόψη τη στενή ερμηνεία του Δικαστηρίου, η πρόταση 
οδηγίας πρέπει να βασιστεί στις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν το ποινικό δίκαιο και 
δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αναφορά στο άρθρο για τη μεταναστευτική πολιτική.

V.  Συμπέρασμα και σύσταση
Υπό το φως της προηγηθείσας ανάλυσης, εκτιμάται ότι δεν δικαιολογείται η προσθήκη του 
άρθρου 79, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ως νομική βάση. 
Κατά τη συνεδρίαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2010 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 
συνεπώς, με μία αποχή1 να σας απευθύνει την ακόλουθη σύσταση: η πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η 
απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, πρέπει να βασιστεί στη νομική βάση των άρθρων 82, 
παράγραφος 2 και 83, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Με εκτίμηση, 

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος), Luigi Berlinguer
(Αντιπρόεδρος), Raffaele Baldassarre (Αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (Αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu
(Αντιπρόεδρος), Eva Lichtenberger (εισηγήτρια), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström και Tadeusz Zwiefka.


