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B7-0000/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 Στοκχόλμης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Συνθήκη της Λισαβόνας και ιδίως τις διατάξεις της που αφορούν τον
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ("τον ΧΕΑΔ") και το νέο νομικό της
πλαίσιο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ενίσχυση της ιθαγένειας
της Ένωσης, το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Πρωτόκολλο αριθ. 8 στη Συνθήκη για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προστέθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σχετικά με
την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ("την ΕΣΔΑ"), καθώς και 
το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει την ίδια 
νομική αξία με τις Συνθήκες,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2009 με τίτλο "Ένας
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών" (COM
(2009)0262), ο οποίος εκθέτει τις προτεραιότητες στον ΧΕΑΔ για την περίοδο 2010-
2014, καθώς και την εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγηση για το Πρόγραμμα της Χάγης 
και το Σχέδιο Δράσης (COM(2009)0263) και τον συναφή βαθμολογικό πίνακα 
υλοποίησης (SEC(2009)0765), καθώς και τις συνεισφορές των εθνικών κοινοβουλίων, 
της κοινωνίας των πολιτών και των οργανισμών και φορέων της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση της [...] Σεπτεμβρίου 2009 προς το Συμβούλιο και την
Επιτροπή 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 Στοκχόλμης (O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ, ο ΧΕΑΔ
αποτελεί  κεφαλαιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι
από πολλές απόψεις το Πρόγραμμα της Χάγης του 2005, και ιδιαίτερα στον τομέα της
αστικής δικαιοσύνης, έχει λησμονήσει το σαφές και φιλόδοξο όραμα που εκτέθηκε στο
Πρόγραμμα του Τάμπερε του 1999 και εκτιμώντας κατά συνέπεια ότι επιβάλλεται να 
υπάρξει επιστροφή στο αρχικό πνεύμα αυτού του προγράμματος, το οποίο αγκάλιαζε 
όλες τις πτυχές του δικαίου, πριν η διάσταση της ασφάλειας αποτελέσει πολιτική 
προτεραιότητα ύστερα από τις δραματικές και επείγουσες καμπές που γνώρισε ο αγώνας 
κατά της τρομοκρατίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία πρόσφατα εγκρίθηκε με
μεγάλη πλειοψηφία από τον ιρλανδικό λαό, πρόκειται να αναδιαμορφώσει τα θεμέλια, 
τους στόχους και τις μεθόδους των πολιτικών που συνδέονται με τον ΧΕΑΔ,
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα και ο θεσμικός ρόλος τον οποίο αναγνωρίζει για
πρώτη φορά η Συνθήκη της Λισαβόνας στα εθνικά κοινοβούλια  πρόκειται να έχουν 
θετικό αντίκτυπο, ιδίως στην ανάπτυξη και λειτουργία του ΧΕΑΔ, ειδικότερα λόγω του 
ότι θα εξασφαλίζεται καλύτερα η αρχή της επικουρικότητας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμβαση
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, η οποία
προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, δεν πρόκειται να επηρεάσει την προστασία
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση η οποία βασίζεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη νομολογία του Δικαστηρίου και θα αποτελέσει ένα 
πολύτιμο στοιχείο συμπληρωματικής προστασίας, έχοντας πάντα κατά νου ότι θα πρέπει 
να ορισθεί σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου των ΕΚ,

Ε. εκτιμώντας ότι η διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία πρέπει να είναι απόλυτη αξία και
ότι οι πολίτες και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τη 
χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών που συνδέονται με τον ΧΕΑΔ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι προτεραιότητες για τα 
προσεχή πέντε έτη πρέπει να αντανακλούν τις ανάγκες που εκφράστηκαν από επιμέρους 
πολίτες και επιχειρήσεις,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ο ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης πρέπει να στηριχτεί σε μια
ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα ανάμεσα στους λειτουργούς του κλάδου και τους
δικαστικούς – ιδίως τους δικαστές πρώτου βαθμού – που όχι μόνο βασίζεται στο
κοινοτικό δίκαιο αλλά και αναπτύσσεται μέσω της αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης 
των εθνικών δικαστικών συστημάτων, της εις βάθος αναμόρφωσης των διδακτικών 
προγραμμάτων των πανεπιστημίων, των ανταλλαγών, των επισκέψεων μελέτης και της 
κοινής επιμόρφωσης, με την ενεργό στήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων στους διάφορους 
τομείς του δικαστικού συστήματος,

Προσβλέποντας στον ΧΕΑΔ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας

1. επισημαίνει ότι το νέο πολυετές πρόγραμμα του ΧΕΑΔ αναμένεται να εγκριθεί και να
υλοποιηθεί υπό το νέο νομικό πλαίσιο που ορίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και 
έτσι πρέπει να ενσωματώνει ήδη όλες τις καινοτομίες που περιέχονται σε αυτήν, 
σύμφωνα με τις οποίες:

– η συνεργασία Σένγκεν επιβεβαιώνεται ως πυρήνας του ΧΕΑΔ·

– η ιθαγένεια της Ένωσης και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα
αποτελέσουν τον πυρήνα των πολιτικών σχετικά με τον ΧΕΑΔ, τα δε όργανα της ΕΕ 
θα κληθούν να τηρούν την αρχή της ισότητας των πολιτών της ΕΕ·

– η τρέχουσα διχοτομία μεταξύ του συνήθους και του διακυβερνητικού καθεστώτος, η
οποία ορίζεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, πρόκειται να τερματιστεί, κάτι που 
αποτελεί τεκμήριο αυξημένης εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών,

– η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα ενισχυθεί με την επέκταση της ψηφοφορίας με
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ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, που θα επιτρέψει σε πράξεις που αφορούν 
παρόμοια ή συναφή πεδία να εγκρίνονται με το ίδιο σύστημα ψηφοφορία,

– επιπλέον διασφαλίσεις θα εξασφαλίσουν την αυστηρή τήρηση των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας στον ΧΕΑΔ, εξασφαλίζοντας ότι σχετικά
μικρός αριθμός εθνικών κοινοβουλίων μπορούν να δρομολογήσουν μια "διαδικασία
έκτακτης ειδοποίησης", και ταυτόχρονα παρέχοντας σε ένα μόνο κράτος μέλος το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί ένα "φρένο έκτακτης ανάγκης" όταν κρίνει ότι ένα σχέδιο 
νομοθετικού μέσου στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά θέματα 
πρόκειται να επηρεάσει ουσιώδη στοιχεία της εσωτερικής εθνικής τάξης του·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει τη διαδικασία συναπόφασης
ως συνήθη νομοθετική διαδικασία στους τομείς της ΧΕΑΔ, εκεί όπου δεν είχε εφαρμογή 
έως σήμερα· θεωρεί ότι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κύρωση των 
διεθνών συμφωνιών δεν είναι παρά το απαραίτητο συμπλήρωμα αρμοδιοτήτων που θα 
του αναγνωρισθούν σε εσωτερικό επίπεδο, ιδίως στους τομείς που καλύπτονται από τον 
σημερινό τρίτο πυλώνα·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της χωρίς περιορισμούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του
Δικαστηρίου των ΕΚ, τόσο σε σχέση με την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων σε κάθε 
ζήτημα που άπτεται του ΧΕΑΔ όσο και προκειμένου να δοθεί στην Επιτροπή η 
δυνατότητα να δρομολογεί διαδικασίες παράβασης1·

4. θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών
και της Ένωσης προσλαμβάνει ιδιαίτερη διάσταση στον ΧΕΑΔ και πρέπει να
μετασχηματίζεται σε ενεργητική αλληλεγγύη ιδίως όταν τίθεται ζήτημα ελέγχου στα 
σύνορα, μετανάστευσης, πολιτικής προστασίας και της ρήτρας αλληλεγγύης·

Ένα πιο συνεκτικό, διαφανές και δημοκρατικό πολυετές πρόγραμμα

5. θεωρεί ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης, στόχος
προτεραιότητας πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί, σε πνεύμα πιστής συνεργασίας, ότι οι
πολίτες θα έχουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους
οπουδήποτε βρίσκονται αντιμέτωποι με δημόσια εξουσία που ασκείται από την Ένωση ή 
τα κράτη μέλη και ότι κανείς δεν θα έρχεται σε μειονεκτική θέση στις νομικές του 
σχέσεις με άλλους λόγω της επιλογής του να ασκεί τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
αναγνωρίζονται στους πολίτες της Ένωσης σύμφωνα με την παράδοση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου που είναι κοινοί στα κράτη μέλη·

6. επισημαίνει ότι στο νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί με τη
Συνθήκη της Λισαβόνας, περαιτέρω δράση στον ΧΕΑΔ μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με τη 
δέουσα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και 
της κοινωνίας των πολιτών, κατά τον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
ανοικτή και συνεχής ανταλλαγή απόψεων·

7. ζητεί διαφανέστερη νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, ιδίως σε

                                               
1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις και του άρθρου 
276 της ΣΛΕΕ.
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περιπτώσεις όπου μια πρόταση θα μπορούσε να επηρεάσει τα δικαιώματα του ατόμου 
και του πολίτη, ανεξάρτητα από το αν η πρωτοβουλία υποβάλλεται από την Επιτροπή ή 
από ομάδα κρατών μελών·

8. χαιρετίζει τη δημιουργία, από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ενός πλαισίου για την
αξιολόγηση των πολιτικών ΧΕΑΔ και ζητεί τη δημιουργία ενός απτού συστήματος
αξιολόγησης το οποίο να αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την 
αμεροληψία της δικαιοσύνης, με στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των εθνικών κοινοβουλίων·

9. ζητεί περιοδική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο του
πολυετούς προγράμματος, η οποία πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ετήσιας ανταλλαγής
απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να εστιάζεται στην προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και που πρέπει να βασίζεται σε εκθέσεις από το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)·

Μια Ευρώπη των δικαιωμάτων

10. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να αναληφθεί δράση προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να 
συνειδητοποιήσουν περισσότερο τα δικαιώματά τους·

11. θεωρεί ότι η πολυμορφία αποτελεί πλούτο για την Ένωση και ότι η Ένωση πρέπει να
αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι διαφορές γίνονται σεβαστές και
προστατεύονται οι πλέον ευάλωτοι· επιμένει ότι πρέπει να προωθηθούν με ζήλο μέτρα
για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού, του αντισημιτισμού, της 
ξενοφοβίας και της ομοφοβίας και για προστασία των παιδιών, των μειονοτήτων και των 
ευάλωτων στρωμάτων, σε συνδυασμό με προσπάθειες ώστε να ανυψωθεί το επίπεδο 
συνειδητοποίησης της νομοθεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων από τους πολίτες, με 
πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

12. υπενθυμίζει ότι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ένωσης καθίσταται δεσμευτικός στο ίδιο επίπεδο με τις Συνθήκες και έχει απολύτως 
εφαρμογή σε κάθε μέτρο που λαμβάνεται στον τομέα του ΧΕΑΔ, η δε τήρησή του 
πρόκειται να ελέγχεται από το Δικαστήριο των ΕΚ·

13. υπενθυμίζει επίσης ότι η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και ότι κατά συνέπεια οι
διαπραγματεύσεις ενόψει της προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ πρέπει να αρχίσουν 
αμέσως και επιπλέον πρέπει να συναφθούν συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς 
οργανισμούς και φορείς που είναι αρμόδιοι για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

14. ζητεί να εκπονείται αξιολόγηση αντικτύπου ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα για κάθε
νέα πολιτική, νομοθετικό μέτρο και πρόγραμμα, στην οποία αξιολόγηση πρέπει να
δηλώνεται σαφώς ποια θεμελιώδη δικαιώματα ενδέχεται να επηρεαστούν και ποια μέτρα 
εξετάζονται για τη διασφάλισή τους σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της 
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αναγκαιότητας·

15. ζητεί από τον FRA να συγκεντρώνει και συνθέτει αξιόπιστα και συγκρίσιμα στατιστικά
στοιχεία για τις διακρίσεις και να τα δημοσιεύει σε ευνόητη μορφή και συμμερίζεται την
άποψη της Τρόικας των Προεδριών του Συμβουλίου (Γαλλική, Τσέχικη και Σουηδική) 
ότι πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 να διενεργηθεί επανεξέταση της εντολής του 
FRA και ότι η επανεξέταση αυτή θα προσφέρει την ευκαιρία για εμβάθυνση της 
συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης·

Ισχυρότερα δικαιώματα σχετικά με την ιθαγένεια της Ένωσης

16. επιθυμεί να εκπονηθεί ομοιόμορφος εκλογικός νόμος και επαναλαμβάνει τη θέση του, 
σύμφωνα με την οποία προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαίοι πολίτες να
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτος μέλος διαμονής τους του οποίου δεν
έχουν την εθνικότητα, το Συμβούλιο θα έπρεπε, στους όρους συμμετοχής που καλείται 
να θεσπίσει, να περιοριστεί σε όσα είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να τεθούν 
σε ισχύ τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι· θα εξετάσει με ενδιαφέρον την 
πρόταση της Επιτροπής να μετατεθεί η ψηφοφορία για τις ευρωπαϊκές εκλογές την 
εβδομάδα της 9ης Μαΐου·

17. καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως τα δικαιώματα που συνδέονται με την
ιθαγένεια της Ένωσης, έτσι ώστε οι πολίτες της Ένωσης να μπορούν να ασκούν το
δικαίωμά τους για ελεύθερη μετακίνηση μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και έτσι να 
έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν, να 
συνταξιοδοτούνται και να έχουν οικογενειακή ζωή, χωρίς περιορισμό, οπουδήποτε στην 
Ένωση·

18. καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν με δίκαιο και συνεπή τρόπο την υποχρέωσή τους 
για παροχή προξενικής και διπλωματικής προστασίας στους πολίτες της Ένωσης·

Μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της

19. ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η μελλοντική δράση της ΕΕ σε 
αυτό τον τομέα θα επιτυγχάνει την σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας·

20. παροτρύνει την Επιτροπή, στις περιπτώσεις όπου η παρούσα απαίτηση για ομοφωνία
εμποδίζει την περαιτέρω αποτελεσματική δράση, να εστιάζεται στην προώθηση της
ελευθερίας των πολιτών της ΕΕ αναπτύσσοντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο της ΕΕ σε 
ποινικά θέματα· πράγματι, η επιτακτική ανάγκη της προστασίας των πολιτών από την 
τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να πλαισιώνεται από σαφή νομοθεσία η 
οποία θα παρέχει στους πολίτες της ΕΕ ένα αποτελεσματικό μέσο να αμφισβητούν τις 
δυσανάλογες ή τις ασαφείς διατάξεις·

21. θεωρεί ότι η άσκηση των ελευθεριών αυτών πρέπει να διασφαλίζεται πέρα από εθνικά 
σύνορα και ότι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τα ειδικά 
δικαιώματά τους, ακόμη και έξω από την Ένωση·

22. πιστεύει ότι, όταν εξετάζεται η ανάληψη δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό, πρέπει να
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καθορίζονται κριτήρια για την αξιολόγηση της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας 
των περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Μια Ευρώπη αλληλεγγύης

23. ζητεί επιμόνως οι πολιτικές για την ένταξη, τη μετανάστευση και το άσυλο να βασίζονται
στον ευρύτερο δυνατό σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το δε κοινοτικό δίκαιο να
είναι συμβατό με τις διεθνείς νομοθετικές πράξεις σε αυτό τον τομέα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται συνεπής προσέγγιση και να αναπτύσσεται συνεκτική δράση, όχι μόνο 
στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης αλλά και στην παροχή βοήθειας 
προς τους πρόσφυγες·

24. καλεί τα κράτη μέλη να στρατευθούν ενεργητικά και να δείξουν απόλυτη προσήλωση
στη συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού εσωτερικής επανεγκατάστασης·

25. καλεί από την άποψη αυτή την άμεση επισημοποίηση ενός συστήματος "υποχρεωτικής
και αμετάκλητης αλληλεγγύης" σε συνδυασμό με μεγαλύτερη συνεργασία με τρίτες 
χώρες, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες·

26. ζητεί την έγκριση ενός συνολικού σχεδίου δράσης το οποίο να εκθέτει τους συνολικούς 
στόχους και την αρχιτεκτονική της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης συνόρων 
της Ένωσης·

27. επιμένει ότι δεν πρέπει να δρομολογηθούν νέοι μηχανισμοί ή συστήματα εάν
προηγουμένως τα υφιστάμενα εργαλεία δεν είναι πλήρως λειτουργικά, ασφαλή και
αξιόπιστα και ζητεί διεξοδική αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας 
νέων μηχανισμών που αφορούν θέματα όπως η είσοδος/έξοδος, το πρόγραμμα 
καταχωρημένων ταξιδιωτών και το σύστημα προηγούμενης άδειας ταξιδίου·

28. θεωρεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείρισης της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(FRONTEX) αποτελεί κεφαλαιώδη μηχανισμό στη συνολική στρατηγική της Ένωσης για 
τη μετανάστευση και υποστηρίζει την επανεξέταση της εντολής του –
συμπεριλαμβανομένου ενός σαφούς πλαισίου για επιχειρήσεις επιστροφής οι οποίες να 
ικανοποιούν τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – προκειμένου να 
ενισχυθεί ο ρόλος του·

29. υπενθυμίζει ότι είναι απόλυτη ανάγκη να μπορεί ο FRONTEX να υπολογίζει στη
διαθεσιμότητα των πόρων που θέτουν στη διάθεσή του τα κράτη μέλη, τόσο για το 
συντονισμό των επιμέρους κοινών επιχειρήσεων όσο και για τις μόνιμες αποστολές του·

Αστική και εμπορική δικαιοσύνη για οικογένειες, πολίτες και επιχειρήσεις

Ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην αστική δικαιοσύνη

30. θεωρεί ότι οι προτεραιότητες στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης πρέπει να εστιάζονται, 
πρώτα και κύρια, στην ικανοποίηση των αναγκών που εκφράζονται από επιμέρους
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πολίτες και επιχειρήσεις και παράλληλα στην διαρκή απλούστευση του μηχανισμού της 
δικαιοσύνης και τη δημιουργία σαφέστερων και πιο προσιτών διαδικασιών· προς τούτο, 
αν και συγχαίρει τις αποφάσεις της Επιτροπής να παρουσιάσει πρόταση για τις διαθήκες
και τις κληρονομιές και Πράσινη Βίβλο για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων σε 
συνάρτηση με τη διάσταση και το διαζύγιο, ζητεί:

– περαιτέρω προσπάθειες για την προώθηση εναλλακτικών μηχανισμών 
διευθέτησης διενέξεων, που να αποβλέπουν ιδίως στη βελτίωση της 
πρόσβασης των καταναλωτών στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι τα μέτρα 
συλλογικής αποζημίωσης σε κοινοτικό επίπεδο δεν πρέπει να οδηγούν σε άνευ 
λόγου κατακερματισμό του εθνικού διαδικαστικού δικαίου·

– προτάσεις για ένα απλό και αυτόνομο ευρωπαϊκό σύστημα για τη δέσμευση 
τραπεζικών λογαριασμών και το προσωρινό πάγωμα τραπεζικών καταθέσεων, 
την αμοιβαία αναγνώριση και επιβολή αυθεντικών πράξεων, διατάξεις ώστε να 
καλυφθούν τα κενά που έχουν αφεθεί στον Κανονισμό Ρώμη II1 σχετικά με τα 
δικαιώματα της προσωπικότητας και τη δυσφήμηση, μια οριστική λύση στο 
πρόβλημα των διμερών συμφωνιών που αφορούν την περιοχή δικαιοδοσίας 
και την αναγνώριση και επιβολή των αποφάσεων, καθώς και διατάξεις ώστε 
να καλυφθούν τα κενά που επισημαίνονται από το Δικαστήριο των ΕΚ στον 
τομέα του εταιρικού δικαίου, μια πρόταση για την προστασία των ευάλωτων 
ενηλίκων, καθώς και μια πρόταση για κανονισμό, ο οποίος εν ανάγκη πρέπει 
να εγκριθεί με τη μέθοδο της ενισχυμένης συνεργασίας, σχετικά με το 
εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα γάμου και γονικής ευθύνης·

– να μελετηθεί δεόντως μια μορφή κοινοτικού προσωρινού μέτρου, 
επιπρόσθετου σε αυτά που δύνανται να διατάσσουν τα εθνικά δικαστήρια, στις 
αποκλίνουσες νομικές προσεγγίσεις στο θέμα της παρακράτησης της 
κυριότητας και άλλων παρόμοιων μηχανισμών, στην αναγνώριση των διεθνών 
υιοθεσιών και στο όλο ζήτημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών 
εγγράφων οικογενειακής κατάστασης·

– την πρακτική εφαρμογή του μεγάλου σώματος καινοτόμου νομοθεσίας που 
έχει θεσπιστεί μέχρι στιγμής στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής 
δικονομίας, που πρέπει να μελετηθεί με στόχο την απλούστευσή του όποτε 
είναι δυνατό και την κωδικοποίησή του σε έναν ενιαίο μηχανισμό που να 
συνενώνει το σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας που έχει εγκριθεί σε αυτό τον 
τομέα·

Να αντληθεί το πλήρες όφελος από την ενιαία αγορά μέσω του ευρωπαϊκού συμβατικού 
δικαίου

31. καλεί την Επιτροπή να εντείνει την εργασία της σχετικά με το ευρωπαϊκό συμβατικό
δίκαιο με βάση το ακαδημαϊκό Σχέδιο Κοινού Πλαισίου Αναφοράς και να μεριμνήσει για
την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία η

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, 
για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ) (ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ.40).
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οποία πρέπει να οδηγήσει στην έγκριση ενός πολιτικού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς· 
υπογραμμίζει ότι το πολιτικό Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς πρέπει να οδηγήσει σε ένα 
προαιρετικό και άμεσα εφαρμόσιμο μηχανισμό ο οποίος να παρέχει στα συμβαλλόμενα 
μέρη μιας σύμβασης, μεταξύ άλλων σε εταιρείες και καταναλωτές, τη δυνατότητα να 
επιλέγουν ελεύθερα το ευρωπαϊκό συμβατικό δίκαιο ως το δίκαιο που θα διέπει τη 
συναλλαγή τους·

Καταπολέμηση του εγκλήματος με διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών

Οι προτεραιότητες της ποινικής δικαιοσύνης

32. ζητεί την οικοδόμηση ενός χώρου ποινικής δικαιοσύνης της ΕΕ που να βασίζεται στον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και που πρέπει να αναπτυχθεί μέσω:

 ενός φιλόδοξου νομικού μέσου για τις δικονομικές εγγυήσεις στις ποινικές
διαδικασίες, με βάση το τεκμήριο αθωότητας, που θα υλοποιεί πλήρως τα δικαιώματα 
της υπεράσπισης,

 ενός συνολικού νομικού πλαισίου που θα προσφέρει στα θύματα εγκλημάτων την 
ευρύτερη δυνατή προστασία, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής αποζημίωσης 
και της προστασίας των μαρτύρων,

 ελάχιστων προτύπων για τις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης και ενός κοινού 
συνόλου δικαιωμάτων των κρατουμένων στην ΕΕ, και

 ενός συνολικού νομικού μέσου για τη λήψη και το αποδεκτό τεκμηρίων στις ποινικές 
διαδικασίες·

 Μια συνεκτική πολυεπίπεδη στρατηγική ασφάλειας

33. πιστεύει ότι η περαιτέρω δράση εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και της
τρομοκρατίας πρέπει να είναι προσανατολισμένη περισσότερο στην προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρέπει να προσφέρει ικανοποιητική προστασία των 
μαρτύρων, κίνητρα σε όσους συνεργάζονται για την διάλυση τρομοκρατικών δικτύων και 
πολιτικές πρόληψης και ενσωμάτωσης που να απευθύνονται σε συγκεκριμένα άτομα που 
ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου·

34. ζητεί την ετήσια δημοσίευση συνολικής έκθεσης για την εγκληματικότητα στην ΕΕ, στην
οποία θα συγκεντρώνονται εκθέσεις για συγκεκριμένους τομείς όπως η αξιολόγηση του
κινδύνου που αποτελεί το οργανωμένο έγκλημα και η ετήσια έκθεση της Eurojust, και 
παράλληλα τονίζει την ανάγκη για μια διακλαδική προσέγγιση και μια συνολική 
στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκλημάτων όπως η διακίνηση 
ανθρώπων και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο·

35. πιέζει για τη χάραξη μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας με βάση τα
σχέδια ασφαλείας των κρατών μελών, με ενίσχυση της αρχής της αλληλεγγύης και
αντικειμενική αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των οργανισμών, των δικτύων και 
της ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ· προτίθεται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, 
μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια, όλες τις δραστηριότητες που ασκεί το Συμβούλιο στο 
πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ·
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Επιχειρησιακοί φορείς και οργανισμοί

36. προσδίδει μεγάλη σημασία στην Eurojust και στην Europol και δεσμεύεται στην πλήρη
συμμετοχή παράλληλα με τα εθνικά κοινοβούλια στον προσδιορισμό, την αξιολόγηση 
και τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους·

37. καλεί για στενότερη και βαθύτερη συνεργασία μεταξύ εθνικών δημοσίων διοικήσεων, 
ευρωπαϊκών οργανισμών και κοινών επιχειρησιακών ομάδων μέσω ειδικευμένων 
δικτύων (όπως το Σύστημα Πληροφόρησης Σένγκεν ΙΙ (SIS), το Σύστημα Πληροφοριών 
Θεωρήσεων Διαβατηρίου, το Σύστημα Τελωνειακών Πληροφοριών και τα δικαστικά 
δίκτυα) και για ειδική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών και 
των αστυνομικών υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας

38. ζητεί τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας που να αγκαλιάζει όλες τις 
πτυχές του δικαίου· προς τούτο, επισημαίνει ότι:

– το Δίκτυο Προέδρων των Ανώτατων Δικαστηρίων, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβουλίων 
Δικαστικών Αρχών, η Ένωση Συμβουλίων Επικρατείας και Ανώτατων Διοικητικών 
Δικαστηρίων και το Δίκτυο Eurojustice των Ευρωπαίων Γενικών Εισαγγελέων, 
δικαστικών υπαλλήλων και επαγγελματιών του κλάδου έχουν να προσφέρουν πάρα 
πολλά στο συντονισμό και τη προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης για τις 
δικαστικές αρχές και της αμοιβαίας αναγνώρισης των νομικών συστημάτων άλλων 
κρατών μελών και στη διευκόλυνση της επίλυσης διαμεθοριακών διενέξεων και 
προβλημάτων, οι δε δραστηριότητές τους πρέπει να διευκολύνονται και να λαμβάνουν 
επαρκή χρηματοδότηση· τούτο πρέπει να οδηγήσει σε ένα πλήρως χρηματοδοτούμεο 
σχέδιο για ευρωπαϊκή δικαστική επιμόρφωση που να συνταχθεί σε σύνδεση με τα 
προαναφερθέντα δικαστικά δίκτυα και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Κατάρτισης·

– πρέπει να υπάρχουν ενεργητικές πολιτικές που να αποβλέπουν στην καλλιέργεια της 
αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης του αλλοδαπού δικαίου και έτσι στην επίτευξη 
μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που 
είναι απαραίτητος παράγοντας για την αμοιβαία αναγνώριση· οι πολιτικές αυτές 
πρέπει να προβλέπουν την ανταλλαγή εμπειριών, επισκέψεων και πληροφοριών και 
μαθημάτων για τους επαγγελματίες και τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τη 
δημιουργία, από τις επαγγελματικές οργανώσεις, ενός κοινού συστήματος πιστωτικών 
μονάδων κατάρτισης για τους επαγγελματίες του δικαίου, σε συνδυασμό με ένα 
δίκτυο φορέων νομικής κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι θα είναι 
διαπιστευμένοι να παρέχουν μαθήματα εξοικείωσης στο εθνικό δίκαιο που θα 
απευθύνονται σε επαγγελματίες και δικαστές·

Η-δικαιοσύνη: μια δυνατότητα για πολίτες, επαγγελματίες του κλάδου και δικαστές

39. ζητεί να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τη προώθηση και την ανάπτυξη της η-
δικαιοσύνης σε κοινοτικό επίπεδο, προς το συμφέρον της πρόσβασης πολιτών και 
επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη και θεωρεί ότι:
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– τα κράτη μέλη που συνεργάζονται σε διμερή εγχειρήματα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
το έργο τους είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο που να μπορεί να μεταφερθεί σε κοινοτικό 
επίπεδο, έτσι ώστε να αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις προσπαθειών·

– το υφιστάμενο σώμα κοινοτικού δικαίου στον τομέα του αστικού δικαίου, και ιδίως 
του δικονομικού δικαίου, πρέπει να γίνει περισσότερο συμβατό με τη χρήση της 
τεχνολογίας πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα πληρωμής και τη 
διαδικασία μικρών αξιώσεων, τον Κανονισμό για τις Αποδείξεις σε Αστικές 
Υποθέσεις1 και εναλλακτικούς μηχανισμούς διευθέτησης αντιδικιών, ενώ πρέπει να 
αναληφθεί δράση στους τομείς των ηλεκτρονικών πράξεων και της διαφάνειας των 
περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών· στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία 
απλούστερων, λιγότερο δαπανηρών και ταχύτερων αστικών διαδικασιών σε 
διαμεθοριακές υποθέσεις·

– πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω τα ηλεκτρονικά εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου και το SIS·

Επείγοντα θέματα

40. ζητεί την προοδευτική συγχώνευση των περίπου 1.200 ποικίλων μέτρων που έχουν
εγκριθεί στον τομέα ΧΕΑΔ από το 1993 σε ένα συνεκτικό σύνολο, λαμβάνοντας
παράλληλα υπόψη τις νέες αποστολές και ρόλους της Ένωσης καθώς και το νέο νομικό 
πλαίσιο που δημιουργεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, ξεκινώντας από τομείς που 
θεωρούνται ως προτεραιότητες σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

41. είναι της γνώμης ότι, στις περιπτώσεις όπου μια νομοθετική διαδικασία ξεκίνησε με
βάση  τις διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας που προβλέπουν απλή διαβούλευση με το
Κοινοβούλιο, όπως συμβαίνει σε πολλούς τομείς του ΧΕΑΔ, και όπου έχει εκδοθεί η 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, η νομοθετική διαδικασία πρέπει να επαναρχίσει υπό 
την Συνθήκη της Λισαβόνας σε πρώτη ανάγνωση, έτσι ώστε να δοθεί στο Κοινοβούλιο η 
ευκαιρία να τοποθετηθεί έχοντας γνώση των προνομιών του·

42. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις όταν κληθεί 
να γνωμοδοτήσει σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα δράσης·

o
o      o

43. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου 1206/2001της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των 
δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174, 
27.6.2001, σ.1).


