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Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε επίτροπο και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε 
υπεύθυνη; Τι σας παρακινεί; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε 
παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν 
αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Μεγάλωσα στο Λουξεμβούργο – μια μικρή χώρα με πολλούς γείτονες – και βίωσα 
από νωρίς τι σημαίνουν στην πράξη τα σύνορα στην Ευρώπη για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών. Για μένα, ως Λουξεμβούργια, το «Σένγκεν» δεν είναι απλώς και μόνον 
πολιτική έννοια. Η άρση των συνόρων, τόσο στη φυσική όσο και στη νομική τους 
διάσταση, λόγω του ότι διευκολύνει τη ζωή των πολιτών, μειώνει το κόστος των 
εμπορικών συναλλαγών και φέρνει πιο κοντά τους Ευρωπαίους, αποτέλεσε το κύριο 
κίνητρο για την ενασχόλησή μου με την πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χάρη σε αυτή την προσωπική μου εμπειρία, ασχολήθηκα με τη δικαιοσύνη και τις 
εσωτερικές υποθέσεις ως αντιπρόεδρος της επιτροπής ατομικών ελευθεριών και 
εσωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1997-1999). Ήδη εκείνη την 
εποχή έλαβα θέση υπέρ της μεγαλύτερης συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Δικαστηρίου σε αυτόν τον σημαντικό τομέα πολιτικής. Σήμερα αυτό έχει γίνει 
πραγματικότητα χάρη στην έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας. Ο ορισμός 
μου ως επιτρόπου για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας, 
μόλις τρεις ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της νέας συνθήκης, με επανατοποθετεί 
στο επίκεντρο των πολιτικών μου πεποιθήσεων.

Η πείρα που αποκόμισα, αρχικά ως βουλευτής στο εθνικό κοινοβούλιο και στη 
συνέχεια ως ευρωβουλευτής, θα επηρεάσει σημαντικά το έργο μου στο πλαίσιο του 
χαρτοφυλακίου που μου ανατέθηκε. Άρχισα την πολιτική μου σταδιοδρομία το 1979 
ως βουλευτής του Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου, όπου παρέμεινα επί δέκα έτη. 
Στη συνέχεια, διετέλεσα ευρωβουλευτής για δύο θητείες από το 1989 έως το 1999. 

Σε όλον τον πολιτικό βίο μου, οδηγός μου ήταν η ανάγκη να επιτύχω απτά 
αποτελέσματα για τους πολίτες. Καθοριστική από την άποψη αυτή ήταν η περίοδος –
από το 1981 έως το 1999- κατά την οποία διετέλεσα δημοτική σύμβουλος στον Δήμο 
της πόλης Esch-sur-Alzette του Λουξεμβούργου. Επιπλέον, η εμπειρία μου ως 
προέδρου της επιτροπής αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1989-1992), μου 
επέτρεψε να κατανοήσω σε βάθος τα προβλήματα των πολιτών και τις προσδοκίες 
τους από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το 
μετέπειτα έργο μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού 
(1999-2004) επικεντρώθηκα σε πρωτοβουλίες που αφορούσαν άμεσα τους πολίτες 
(π.χ., το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών «Erasmus Mundus»). Κατά τη δεύτερη 
θητεία μου ως επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα 
ενημέρωσης (από το 2004 και εξής), κατόρθωσα, με τη σημαντική υποστήριξη του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εντάξω στη νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες μια νέα 
διάστασης όσον αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτών και των πολιτών, όπως, 
μεταξύ άλλων, τα χαμηλότερα τέλη περιαγωγής, τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης 
για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 112, αυστηρότερες διατάξεις για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων και ενισχυμένα δικαιώματα για τους χρήστες του 
Διαδικτύου. 

Φυσικά, για μένα ως γυναίκα πολιτικό, η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών 
αποτελεί μόνιμη αναζήτηση. Αυτό ξεκίνησε την εποχή που διατελούσα πρόεδρος των 
Χριστιανοδημοκρατών Γυναικών του Λουξεμβούργου (1988-1993). Το ενδιαφέρον 
μου αυτό ενισχύθηκε κατά τη θητεία μου ως προέδρου της επιτροπής κοινωνικών 
υποθέσεων, απασχόλησης και εργασιακού περιβάλλοντος στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (1992-1994) και συνεχίστηκε έως και την εποχή που υπηρέτησα ένα πιο 
τεχνικό χαρτοφυλάκιο, αυτό της κοινωνίας της πληροφορίας και των μέσων 
ενημέρωσης, κατά την οποία εργάστηκα για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νεαρών 
γυναικών σε θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠ. Πιστεύω ότι η ισότητα που 
επιτεύχθηκε υπέρ των γυναικών ύστερα από την ενσωμάτωση του άρθρου 119 
(σημερινό άρθρο 157 ΣΛΕΕ) στη συνθήκη της Ρώμης αποτελεί ένα από τα πιο 
επαναστατικά επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο πρόεδρος κ. Barroso όταν μου 
ανέθεσε να αναλάβω, σε συνεργασία μαζί του, το επικοινωνιακό έργο της Επιτροπής, 
μπορώ να βασιστώ στην πείρα μου ως πρώην δημοσιογράφος. Επιπλέον, έχω δώσει 
επανειλημμένα προτεραιότητα, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, στην 
αποτελεσματική επικοινωνία όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεάζουν άμεσα 
τους πολίτες. Επιθυμώ να αξιοποιήσω την εμπειρία αυτή για να καταστήσω την 
επικοινωνία γύρω από θέματα της ΕΕ περισσότερο αποτελεσματική και καλύτερα 
στοχοθετημένη προς τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης προκειμένου οι 
πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα την Ευρώπη.

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1999, σεβάστηκα απόλυτα το πνεύμα και 
το γράμμα της Συνθήκης, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποχρέωση να λειτουργώ υπέρ 
του ευρωπαϊκού συμφέροντος, χωρίς να λαμβάνω εντολές από τη χώρα μου ή από 
οποιονδήποτε άλλο φορέα. Θα εξακολουθήσω να το πράττω, σύμφωνα με το άρθρο 
17 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 245 της ΣΛΕΕ, τα οποία 
προβλέπουν επίσης την υποχρέωση της Επιτροπής να ενεργεί με ανεξαρτησία. 
Δεσμεύομαι επίσης ότι θα τηρήσω όλες τις αρχές που προβλέπονται στον κώδικα 
συμπεριφοράς των επιτρόπων και θα απέχω από οποιαδήποτε πράξη που δεν θα ήταν 
συμβατή με τα καθήκοντά μου. Σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς των 
επιτρόπων, θα επικαιροποιήσω, σε περίπτωση αλλαγών, τη δήλωση συμφερόντων που 
δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο.

Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τις επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;
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Ως προτεινόμενη αντιπρόεδρος και έχοντας διατελέσει μέλος του σώματος των 
επιτρόπων από το 1999 προτίθεμαι απόλυτα να εξακολουθήσω να θέτω την πείρα μου 
στην υπηρεσία του σώματος. Θα εξακολουθήσω να δίνω μεγάλη έμφαση στη 
συλλογικότητα αναλαμβάνοντας, παράλληλα, πλήρη πολιτική ευθύνη για τις 
δραστηριότητες που ασκούν οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μου. Θα 
εξακολουθήσω, βέβαια, να βρίσκομαι στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των επιτροπών του· θα υποβάλλω, σε τακτική βάση, εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο 
και θα προβαίνω σε τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών. Δίχως άλλο, προτίθεμαι να 
ασκήσω τον θεσμικό μου ρόλο επικουρώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην 
εφαρμογή των νέων αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν από τη συνθήκη της 
Λισαβόνας στον τομέα της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
ιθαγένειας. Η στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καθοριστική, 
κατά τη γνώμη μου, για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές προσανατολίζονται στις 
ανάγκες των πολιτών και προστατεύουν τα δικαιώματά τους. Όπως και στο παρελθόν, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι βέβαιο ότι θα συμμετέχω προσωπικά σε 
σημαντικές διαπραγματεύσεις και συζητήσεις.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με 
τη διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης 
της Λισαβόνας; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και συνεχιζόμενες 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Δεσμεύομαι ολόψυχα να υλοποιήσω πλήρως τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εφαρμόσω πλήρως τις διατάξεις 
της Συνθήκης. Σκοπεύω να συνεργαστώ πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εάν αυτό ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις. Στον τομέα 
της αρμοδιότητάς μου σκοπεύω να ενημερώνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο τις 
επιτροπές όσο και την ολομέλεια λεπτομερώς και εγκαίρως για κάθε διαδικασία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και όταν σχεδιάζω νέες πρωτοβουλίες. Πιστεύω ότι η 
ισότιμη μεταχείριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όχι μόνον επιβάλλεται 
νομικά στο πλαίσιο της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας, αλλά αποτελεί πολιτική 
υποχρέωση για μια επίτροπο που πρέπει να λογοδοτεί για το έργο της, αρχικά, στα 
αιρετά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέματα σχετικά με τις πολιτικές

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες που σκοπεύετε να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τις 
ανησυχίες που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη;

Η συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες αρμοδιότητες στον 
τομέα της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας και μάλιστα 
στο πλαίσιο της «κοινοτικής μεθόδου». Βασική προτεραιότητά μου θα είναι να 
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υλοποιήσω απόλυτα τις νέες δυνατότητες που παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνας προς 
όφελος όλων των πολιτών. Οι τρεις βασικές μου προτεραιότητες (που για μένα είναι 
εξίσου σημαντικές) θα είναι οι εξής: πρώτον, η διαμόρφωση ενός πραγματικά 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης χωρίς σύνορα· δεύτερον, ένας ισχυρός και συνεκτικός 
χώρος θεμελιωδών δικαιωμάτων· τρίτον, η ενίσχυση της Ευρώπης των πολιτών. 

Όσον αφορά την πρώτη προτεραιότητα (δικαιοσύνη), πρωταρχικός μου στόχος είναι 
να διασφαλίσω ότι οι διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαστικών συστημάτων δεν θα 
αποτελούν πλέον εμπόδιο για την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη· και ότι η 
αμοιβαία αναγνώριση και εμπιστοσύνη μεταξύ των 27 κρατών μελών θα ενισχυθεί, σε 
συνδυασμό με τα κατάλληλα μέτρα εναρμόνισης. Όσον αφορά την αστική και την 
εμπορική δικαιοσύνη, θα ήθελα να συμβάλω ώστε οι συμβατικές σχέσεις στην 
εσωτερική μας αγορά, κυρίως οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, να 
διέπονται από πιο ασφαλές και πιο συνεκτικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των 
διασυνοριακών συναλλαγών. Επομένως, σκοπεύω να ασχοληθώ με τους τρεις 
ακρογωνιαίους λίθους του συνεκτικού ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων, 
συγκεκριμένα τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και τις κοινές αρχές του δικαίου των συμβάσεων, με σκοπό να 
προετοιμάσω το έδαφος για την εκπόνηση, κάποια μέρα, ενός ευρωπαϊκού αστικού 
κώδικα (ο οποίος θα μπορούσε να έχει τη μορφή είτε εθελοντικού εργαλείου για τη 
βελτίωση της συνεκτικότητας είτε ενός προαιρετικού 28ου συστήματος δικαίου των 
συμβάσεων ή ενός πιο φιλόδοξου σχεδίου). Θα δρομολογήσω επίσης συζήτηση 
σχετικά με τους τρόπους καλύτερης ρύθμισης του εταιρικού δικαίου στην εσωτερική 
αγορά, όπως είναι ο καθορισμός κοινών κανόνων για το δίκαιο που εφαρμόζεται στην 
εταιρική νομοθεσία, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και την μεταβίβαση απαιτήσεων.
Επιπλέον, σκοπεύω να προτείνω μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής 
δραστηριότητας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των νομικών 
αποφάσεων [όπως την κατάργηση της υποχρέωσης περιαφής του εκτελεστήριου 
τίτλου (exequatur)], μεταξύ άλλων με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Οι 
διασυνοριακές πτυχές του οικογενειακού δικαίου κατέχουν επίσης σημαντική θέση 
στην ατζέντα μου όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, 
θα επικεντρωθούμε τόσο στα μέτρα που ενισχύουν τα δικαιώματα των πολιτών στο 
πλαίσιο των διασυνοριακών ποινικών διαδικασιών όσο και στην παροχή αρωγής στις 
αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος 
βάσει συγκρίσιμων αποτρεπτικών ποινών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός 
σφαιρικού συστήματος για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στις 
διασυνοριακές υποθέσεις. Η ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής 
Συνεργασίας (Eurojust) και η μετεξέλιξή της σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί 
βασικό στόχο της Συνθήκης προς την επίτευξη του οποίου σκοπεύω να 
πραγματοποιήσω σημαντική πρόοδο κατά τη θητεία μου. 

Για να επιτευχθεί ο επόμενος στόχος μου που αφορά τη δημιουργία ενός ισχυρού και 
συνεκτικού ευρωπαϊκού χώρου θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα τρία συστήματα
θεμελιωδών δικαιωμάτων που υπάρχουν στην ΕΕ (ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στα συντάγματα των κρατών μελών) πρέπει να λειτουργούν 
αποτελεσματικά σε συνδυασμό το ένα με το άλλο, να αλληλοσυμπληρώνονται και να 
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αλληλοενισχύονται προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ. Όσον αφορά τον Χάρτη 
της ΕΕ (ο οποίος απευθύνεται πρωτίστως στα θεσμικά όργανα και στα λοιπά όργανα 
και τους οργανισμούς της ΕΕ), θα αποτελέσει πρωταρχικό καθήκον μου να 
διασφαλίσω τη συμμόρφωση κάθε προτεινόμενης νομοθετικής πράξης της ΕΕ με όλα 
τα θεμελιώδη δικαιώματα του Χάρτη, όπως, μεταξύ άλλων, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
η ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα για ιδιωτικότητα, το δικαίωμα της περιουσίας, 
η επιχειρηματική ελευθερία, η ισότητα ενώπιον του νόμου, η απαγόρευση των 
διακρίσεων, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Θα δώσω
ιδιαίτερη προσοχή στις εκτιμήσεις αντικτύπου των άλλων υπηρεσιών της Επιτροπης 
και σε προτάσεις που διασφαλίζουν την πλήρη συμβατότητά τους με το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Προτίθεμαι επίσης να ενισχύσω τη νομοθεσία της 
ΕΕ για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και να διασφαλίσω ότι θα έχουμε 
στη διάθεσή μας μια σύγχρονη και συνεκτική στρατηγική πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (βλ. 
άρθρα 10 και 19 ΣΛΕΕ). Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα (άρθρο 7 του Χάρτη της ΕΕ) 
αποτελεί βασικό ατομικό δικαίωμα. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε μια εποχή που οι 
σύγχρονες τεχνολογίες για ανταλλαγή και αποθήκευση δεδομένων εξελίσσονται σε 
βασικό εργαλείο τόσο στις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα όσον αφορά τις νέες τεχνικές 
μάρκετινγκ μέσω του Διαδικτύου ) όσο και στη δημόσια διοίκηση (ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις δραστηριότητες για την πρόληψη του εγκλήματος και την επιβολή της 
νομοθεσίας). Είμαι πεπεισμένη ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν οι πολίτες εμπιστοσύνη 
στην Ευρώπη. εάν δεν εξακολουθήσουμε να επαγρυπνούμε για τη διασφάλιση της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους καθώς 
και του δικαιώματος των πολιτών να αποφασίζουν οι ίδιοι για την επεξεργασία ή όχι 
των προσωπικών τους δεδομένων. Σκοπεύω, συνεπώς, να συγκεντρώσω τους κανόνες 
της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε μία σύγχρονη και 
περιεκτική νομική πράξη. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, θα συνεργαστώ στενά 
με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να διασφαλίσω την αποτελεσματική συνεκτικότητα 
της δράσης μας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές μας αρμοδιότητες. Θα συνεργαστώ με τον Πρόεδρο σχετικά με την 
πρόταση που θα πρέπει να υποβληθεί το ταχύτερο δυνατό με εντολή διαπραγμάτευσης 
για την προσχώρηση της ΕΕ στο σύμβαση του Στρασβούργου, όπως προβλέπεται στη 
συνθήκη της Λισαβόνας. Όσον αφορά το εθνικό επίπεδο της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, σκοπεύω να παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς τις 
συνταγματικές αλλαγές, καθώς και την νομολογία τόσο των εθνικών συνταγματικών ή 
ανωτάτων δικαστηρίων, και να προάγω την ανταλλαγή δικαστικής 
εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου με σκοπό τη 
διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής αντίληψης περί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα ζητήσω 
από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Βιέννης να επικουρήσει την 
Επιτροπή στο έργο αυτό.

Όσον αφορά την επόμενη προτεραιότητά μου (την Ευρώπη των πολιτών), θέλω να 
επικεντρωθώ σε συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση και την προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή. Μπορούν και πρέπει να γίνουν 
περισσότερα προς την κατεύθυνση αυτή, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του «Le 
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citoyen et l'application du droit communautaire» (Ο πολίτης και η εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου) της 8ης Ιουνίου 2008. Σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση των προσπαθειών μας να διασφαλίσουμε 
ότι οι πολίτες θα ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιώματά τους και ότι θα 
καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι πρέπει να 
ληφθεί ειδική μέριμνα για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή 
και επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που παρέχει δικαιώματα στους πολίτες. 
Συνεπώς, θα υιοθετήσω μια δυναμική προσέγγιση όσον αφορά τις παραβάσεις από τα 
κράτη μέλη της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 
για την ελεύθερη κυκλοφορία και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Ανάλογη προσοχή θα 
δοθεί στην εφαρμογή της συνολικής νομοθεσίας μας για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Θα ήθελα επίσης να δρομολογήσω μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
τον καλύτερο τρόπο για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω εθνικότητας και τόπου 
κατοικίας εντός της ΕΕ, ένα θέμα που δεν έχει λάβει τη δέουσα προσοχή στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων. Σκοπεύω επίσης, στο πνεύμα της Ευρώπης των 
πολιτών, να χρησιμοποιήσω – σε συνεργασία με άλλους επιτρόπους – τις νέες 
δυνατότητες που παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνας για να καταστήσω πιο 
αποτελεσματικά τα δικαιώματα των πολιτών να λαμβάνουν διπλωματική και 
προξενική προστασία. 

Σχετικά με τις τρεις αυτές προτεραιότητες πολιτικής, θα χρησιμοποιήσω τα μέσα που 
διαθέτει η Επιτροπή για κοινοποιήσω αποτελεσματικότερα τις πολιτικές της ΕΕ και 
τον συγκεκριμένο αντίκτυπο που αυτές έχουν για τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου 
του Διαδικτύου. Επιπλέον, θα διασφαλίσω, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, την 
αποτελεσματική και επαγγελματική ενημέρωση για όλα τα ζητήματα της ΕΕ που 
έχουν σημασία για τους πολίτες. Σκοπεύω να συμβάλω από τη μεριά μου, σε 
συνεργασία με το Κοινοβούλιο, στη σωστή ενημέρωση όλων των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην ΕΕ καθώς και στην κατανόησή εκ 
μέρους τους σχετικά με το τι κάνει και τι αντιπροσωπεύει η ΕΕ. 

5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
σκοπεύετε να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε ιδίως σε σχέση με τις 
συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και αιτήματα των επιτροπών που θα είναι 
αρμόδιες για το χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά την καλή 
ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Επιτροπής, προτίθεμαι να 
υποβάλω (σε συνεργασία με τη συνάδελφο που είναι αρμόδια για τις εσωτερικές 
υποθέσεις) σχέδιο δράσης στο οποίο θα παρουσιάζεται το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης. Αυτό θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση συγκεκριμένων 
δράσεων της ΕΕ για τη δημιουργία και την ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας στην υπηρεσία του πολίτη. Το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης περιλαμβάνει περίπου 170 πρωτοβουλίες· είναι, συνεπώς, ένα νομοθετικό 
πρόγραμμα από πολλές απόψεις ανάλογο με το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά του 
1992. Θα χρειαστεί επικέντρωση σε συγκεκριμένα ζητήματα και καθορισμός 
προτεραιοτήτων για την αποτελεσματική υλοποίησή του. 
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Κατά το πρώτο μέρος της θητείας μου (2010-2012), σκοπεύω να αφιερώσω το χρόνο 
και την ενέργειά μου ιδιαίτερα στις εξής πρωτοβουλίες: 

- Θα ήθελα να επιτύχω ουσιαστική πρόοδο στις εργασίες για τη διαμόρφωση ενός 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών 
συναλλαγών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτή. Επομένως, σκοπεύω να ολοκληρώσω - με τη βοήθεια της 
εμπειρογνωμοσύνης του ακαδημαϊκού κλάδου από όλη την Ευρώπη – τις εργασίες 
σχετικά με το κοινό πλαίσιο αναφοράς κατά τη διάρκεια του 2010 και, στη συνέχεια, 
να το εντάξω σε ένα νομικό εργαλείο στο οποίο θα δοθεί μεγάλη δημοσιότητα. Θα 
ήθελα επίσης να επιταχύνω τις εργασίες όσον αφορά τους τυπικούς όρους και 
προϋποθέσεις, που αποτελούν βασικό εργαλείο για πιο αξιόπιστες και πιο οικονομικές 
σχέσεις επιχειρήσεων- πελατών στην εσωτερική μας αγορά. Επιπλέον, θα ήθελα να 
συνεργαστώ στενά με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επιτυχημένη 
ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας που εκκρεμεί σχετικά με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών. Η οδηγία αυτή έχει καθοριστική σημασία για την 
εξασφάλιση τόσο ισχυρών δικαιωμάτων για τους καταναλωτές όσο και ίσων όρων για 
τις επιχειρήσεις. Προτεραιότητα θα είναι για μένα να διασφαλίσω ότι η περαιτέρω 
εξέλιξη της εν λόγω οδηγίας θα είναι συνεπής με το ευρύτερο έργο για το ευρωπαϊκό 
δίκαιο των συμβάσεων και ότι θα οδηγήσει στη γενικότερη ενδυνάμωση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών. Για όλα τα θέματα που συνδέονται με τους 
καταναλωτές, θα συνεργαστώ στενά με τον επίτροπο που είναι αρμόδιος για την υγεία
και την προστασία των καταναλωτών.

- Θα ήθελα να επιτύχω ταχεία πρόοδο όσον αφορά την πρόταση που εκκρεμεί σχετικά 
με το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές («Ρώμη III»). Πιστεύω ακράδαντα στη 
συμμετοχή των κρατών μελών σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Ωστόσο, είμαι επίσης 
πεπεισμένη ότι η ανθρώπινη διάσταση της εν λόγω πρότασης – η οποία θα μπορούσε 
να άρει ένα σημαντικό μέρος της ανασφάλειας δικαίου για τα παιδιά και τους γονείς 
σε συχνές περιπτώσεις διακρατικών διαφορών – δεν μας επιτρέπει να καθυστερούμε 
περισσότερο. Εάν δεν υπάρξει άλλη λύση, είμαι έτοιμη να υποβάλω πρόταση για 
ενισχυμένη συνεργασία για την «Ρώμη ΙΙΙ» μέσα στους πρώτους μήνες της θητείας 
μου. Η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα αυτό θα αποτελέσει ηχηρό μήνυμα προς 
όλα τα κράτη μέλη. Βέβαια, ελπίζω ειλικρινά ότι μια βάσιμη πρόταση της Επιτροπής, 
που θα χαίρει της υποστήριξης πολλών κρατών μελών, θα γίνει αποδεκτή από όλα τα 
κράτη μέλη. 

- Όσον αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ, πιστεύω 
ότι πρέπει επειγόντως να επιβάλουμε διαδικαστική συνέπεια σε όλες τις ισχύουσες ή 
προτεινόμενες μορφές συλλογικής προσφυγής σε διάφορους τομείς των πολιτικών της 
ΕΕ. Κατά συνέπεια, σκοπεύω να προτείνω στον επίτροπο υγείας και προστασίας των 
καταναλωτών και στον επίτροπο ανταγωνισμού να ζητήσω, σε συνεργασία μαζί τους, 
τη γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα στο 2010, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η συνοχή του δικαίου πολιτικής δικονομίας και η αξιολόγηση των 
πιθανών λύσεων ούτως ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή αποσπασματικής 
νομοθεσίας.
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- Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σκοπεύω να επανεξετάσω 
πλήρως το κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων με σκοπό τον ταχύ 
εκσυγχρονισμό του. Στόχος μου είναι να συγκεντρώσω τις ισχύουσες νομικές πράξεις 
(ιδιαίτερα τη γενική οδηγία για την προστασία των δεδομένων του 1995 και την 
απόφαση πλαίσιο του 2008 που εφαρμόζεται στην αστυνομική και τη δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) σε μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη νομική πράξη 
που θα αντανακλά τις μεταβολές που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνας και θα 
συμμορφώνεται απόλυτα με το άρθρο 7 του χάρτη της ΕΕ, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τις ταχείες εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας. 

- Οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια όταν προσπαθούν 
να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία ή να προμηθευτούν αγαθά 
και υπηρεσίες πέρα από τα εθνικά σύνορα. Πρέπει να μπορούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους ως πολίτες ενός κράτους. Πρωταρχική μου προτεραιότητα από την 
άποψη αυτή θα είναι να διασφαλίσω την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 
για την ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα 27 κράτη μέλη. Επιπλέον, θα ήθελα να 
εκπονήσω, εντός του 2010, μια ολοκληρωμένη έκθεση για τα περαιτέρω άμεσα ή 
έμμεσα εμπόδια που δημιουργούν τα εθνικά σύνορα για την καθημερινή ζωή των 
πολιτών και για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν 
από την ιθαγένεια της Ένωσης. Σε αυτή τη βάση, προτίθεμαι να υποβάλω προτάσεις 
για την περαιτέρω διευκόλυνση (πέρα από την ήδη ισχύουσα νομοθεσία) της άσκησης 
των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 
Θα ήθελα επίσης να διερευνήσω τη δυνητική προστιθέμενη αξία που παρέχει η χρήση 
του άρθρου 18 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ για την εξάλειψη, όπου είναι σκόπιμο και 
χρήσιμο, των διακρίσεων λόγω εθνικότητας, συμπεριλαμβανομένου του τόπου 
διαμονής, που εξακολουθεί να περιορίζει την πλήρη άσκηση της ιθαγένειας της 
Ένωσης. 

- Στον τομέα των αστικών υποθέσεων, προτίθεμαι να επανεξετάσω τον κανονισμό 
«Βρυξέλλες Ι» για τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την επιβολή των αποφάσεων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με σκοπό την κατάργηση της υποχρέωσης 
περιαφής του εκτελεστήριου τίτλου για τις αστικές και εμπορικές αποφάσεις και την 
επέκταση της αμοιβαίας αναγνώρισης σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμα.

- Όσον αφορά την κατάργηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού (βλ. άρθρα 10 και 19 της ΣΛΕΕ), σκοπεύω να ασκήσω πλήρως τον
θεσμικό μου ρόλο για την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων που υποβλήθηκαν 
από την Επιτροπή το 2008 (κατάργηση των διακρίσεων εκτός του χώρου εργασίας, 
άδεια μητρότητας, αυτοαπασχολούμενοι). Θα εργαστώ επίσης για την απόλυτη 
εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών σε όλη την ΕΕ και για την 
μεγαλύτερη προβολή των πρακτικών αποτελεσμάτων της, υποστηρίζοντας, μεταξύ 
άλλων, τις εργασίες για τον Χάρτη των Γυναικών ενόψη της 15ης επετείου από τη 
διάσκεψη του Πεκίνου το 2010, όπως είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος Barroso στην ομιλία 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2009. Δίνω μεγάλη σημασία στο 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και σκοπεύω να συμβάλω με την 



PE431.139v02-00 10/11 CM\800797EL.doc

EL

αμέριστη υποστήριξή μου ώστε να αρχίσει να λειτουργεί στο Βίλνιους πριν από το 
καλοκαίρι του 2010. Παράλληλα, πρέπει να αναπτύξουμε μια σύγχρονη στρατηγική 
για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και σκοπεύω να 
υποβάλω μια πολυετή στρατηγική για το σκοπό αυτό το 2010. Κατά το πρώτο έτος 
της θητείας μου πρόκειται επίσης να υποβληθεί η στρατηγική για τα άτομα με 
αναπηρία για την περίοδο από το 2010 και μετά. Γενικότερα, θα ήθελα να ενισχύσω 
την ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού σχετικά με την κοινωνική πρόοδο που έχει 
επιτύχει η ΕΕ κατά τις τελευταίες δεκαετίας όσον αφορά την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με τον επίτροπο απασχόλησης, 
κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εξάλειψη 
των διακρίσεων - ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάσταση των Ρομ στην ΕΕ. 

- Πιστεύω ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που 
προσβάλλει τις ευρωπαϊκές αρχές και αφορά και τα 27 κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό 
θα ήθελα να εργαστώ για έναν σταθερό κοινό τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου 
αυτού και για την εκπόνηση ενός πλαισίου πολιτικής εντός του οποίου τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα μπορούν από κοινού να καταπολεμήσουν τη βία 
κατά των γυναικών.

- Θα συνεργαστώ με τον πρόεδρο όσον αφορά την πρόταση που πρόκειται να υποβάλει 
υπό την αρμοδιότητά του, με σκοπό την προετοιμασία της προσχώρησης της ΕΕ στην 
ευρωπαϊκή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
(άρθρο 6 παράγραφος 2 της ΣΕΕ) και τη διατύπωση συστάσεων για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο της Ευρώπης το ταχύτερο δυνατό εντός του 
2010.

- Θα συνεργαστώ με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο τον αρμόδιο για τις διοργανικές 
σχέσεις και τη διοίκηση για να υποβάλουμε, υπό την αρμοδιότητα του προέδρου, 
βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και βάσει των αποτελεσμάτων της 
δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε το 2009, κανονισμό σχετικά με τη διαδικασία 
και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή νέας πρωτοβουλίας πολιτών, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΣΕΕ.

- Θα αξιοποιήσω επίσης το πρώτο μέρος της θητείας μου για να ενισχύσω τις εργασίες 
σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (E-justice) ως αποτελεσματικό εργαλείο για 
εύκολη και μη γραφειοκρατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στα 27 κράτη μέλη· θα 
επιδιώξω επίσης να διερευνήσω και άλλα συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
δικαστικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής νομικής κουλτούρας 
στους νομικούς των κρατών μελών (π.χ. μέσω ενός νέου προγράμματος «Erasmus για 
δικαστές»).

- Θα ήθελα να επικαιροποιήσω το υφιστάμενο πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη» 
που λήγει το 2013. Η νέα γενιά του προγράμματος αυτού θα εστιάζεται σε πρακτικά 
προγράμματα τα οποία θα ενισχύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα (όπως η 
αδελφοποίηση πόλεων), την ανταλλαγή πολιτισμών και γλωσσών καθώς και 
συγκεκριμένες εμπειρίες όσον αφορά τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες μας. 

Επιτρέψτε μου επίσης να παρουσιάσω δύο σχέδια με τα οποία θα ήθελα να ασχοληθώ 
μεσοπρόθεσμα: 
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- το πέρασμα από τους πρώτους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού δικαίου περί 
συμβάσεων (κοινό πλαίσιο αναφοράς, τυπικοί όροι και προϋποθέσεις, δικαιώματα των 
καταναλωτών) προς έναν ευρωπαϊκό αστικό κώδικα, ο οποίος θα μπορούσε να λάβει 
τη μορφή είτε εθελοντικού εργαλείου για τη βελτίωση της συνεκτικότητας είτε ενός 
προαιρετικού 28ου συστήματος δικαίου των συμβάσεων είτε ενός πιο φιλόδοξου
σχεδίου·

- η εξέλιξη της Eurojust σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 
της ΣΛΕΕ.

Θεωρώ ότι η πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Κατά 
συνέπεια, υποστηρίζω απόλυτα τις προσπάθειες της Υπηρεσίας Εκδόσεων –
υπηρεσίας κοινής για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ – για τη δημιουργία κατά της 
θητεία μου μίας πύλης ενιαίας πρόσβασης στη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία να καλύπτει 
όλα τα στάδια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία, καθώς και την νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων που εφαρμόζουν το 
ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Όσον αφορά την ανάγκη για διασφάλιση της καλής ποιότητας των νομοθετικών 
προτάσεων, αυτό θα αποτελέσει για μένα οριζόντιο καθήκον για όλο το χαρτοφυλάκιό
μου. Οι καλής ποιότητας προτάσεις αποτελούν το πρώτο βήμα για την επιτυχημένη 
εφαρμογή και την αποτελεσματική επιβολή του κεκτημένου προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια Ευρώπη απτών επιτευγμάτων που θα βρίσκεται στην υπηρεσία του 
πολίτη.


