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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1696/2008, της Jacqueline de Croy, βελγικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του ιδρύματος Princesses de Croy, σχετικά με την ανάγκη λήψης 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και την υποστήριξη των θυμάτων αυτής της 
εκμετάλλευσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επικρίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο σε διάφορα κράτη 
μέλη της ΕΕ, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις επέτρεψαν σε ενόχους για σεξουαλική 
εκμετάλλευση ανηλίκων να διαφύγουν την τιμωρία. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει υπέρ της επείγουσας θέσπισης κοινοτικής νομοθεσίας για την 
καταπολέμηση τέτοιου είδους εγκλημάτων και την κατάλληλη υποστήριξη των θυμάτων. Η 
αναφέρουσα ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού για να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ 
αφενός των τοπικών αρχών και της Interpol και αφετέρου των θυμάτων ή των μαρτύρων 
εγκληματικών πράξεων σε βάρος ανηλίκων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά
Η αναφέρουσα καταγγέλλει τα συστηματικά δικαστικά λάθη σε διάφορες χώρες (Βέλγιο, 
Κάτω Χώρες, Γαλλία, Πορτογαλία, Ελβετία) που διαπράττονται σκοπίμως προκειμένου να 
εμποδίζονται οι ποινικές έρευνες που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, και 
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αυτό για να προστατεύονται οι δικαστές και τα άτομα που συνδέονται με το δικαστικό 
σύστημα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε αυτού του είδους την εκμετάλλευση. Η 
αναφέρουσα επισημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται για μεμονωμένα 
περιστατικά.

Η αναφορά αποτελεί τη συνέχεια μιας άλλης αναφοράς για το ίδιο θέμα και αφορούσε το 
Βέλγιο (186/2004).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με το άρθρο 29 της ΣΕΕ, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει στους 
πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της καταπολέμησης των εγκλημάτων κατά των παιδιών. Η 
Συνθήκη προβλέπει για αυτόν τον σκοπό την κοινή δράση στους τομείς της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Βάσει των ανωτέρω η Ένωση άσκησε τις νομοθετικές της αρμοδιότητες, το σημαντικότερο 
μέσο των οποίων είναι η απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Δεκεμβρίου 2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας. Αυτή η απόφαση πλαίσιο συμβάλλει στην προσέγγιση των 
εθνικών νομοθεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων, τις 
κυρώσεις και τη δικαιοδοσία.

Προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας στο πλαίσιο μιας σφαιρικής προσέγγισης 
που θα περιλαμβάνει διώξεις των δραστών, προστασία των παιδιών και πρόληψη του 
εγκλήματος, η Επιτροπή παρουσίασε στις 25 Μαρτίου 2009 μια πρόταση απόφασης πλαίσιο 
του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, με την οποία καταργείται η απόφαση 
πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ.

Ωστόσο, η Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα στον τομέα των δικαστικών ερευνών που αφορούν 
μεμονωμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 33 της ΣΕΕ, η τήρηση της δημόσιας τάξης 
παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Συμπέρασμα

Η Ένωση δεν είναι σε θέση να αναθεωρεί τις αποφάσεις των εθνικών δικαστικών αρχών σε 
ποινικές υποθέσεις και δεν μπορεί να παρέμβει στις υποθέσεις που περιγράφει ο αναφέρων. 
Ως εκ τούτου, η Ένωση δεν μπορεί να δώσει κατάλληλη συνέχεια στην παρούσα αναφορά.


