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9. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα πξνηείλεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε βάζε ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηηο 

επξσπατθέο θπιαθέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιακβάλεηαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη 

ν βίαηνο εμηξεκηζκφο ζε πιαίζηα πιήξνπο 

ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

επηζεκαίλεη φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

θξαηνπκέλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

δηαπηζησζεί φηη έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηνλ 

βίαην εμηξεκηζκφ ή έρνπλ ήδε 

ζηξαηνινγεζεί απφ ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο, απφ ηνπο ινηπνχο 

ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο, ζπληζηά 

απνηειεζκαηηθό κέζνλ γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο ηξνκνθξαηηθήο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

πνπ επηβάιινπλ νη θξαηνύκελνη απηνί ζε 

ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο δηά ηνπ 

εθθνβηζκνχ ή άιισλ πξαθηηθώλ θαη γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

εληφο ησλ ηδξπκάησλ απηώλ· ζπληζηά, 

σζηφζν, ηα κέηξα απηά λα εθαξκόδνληαη 

θαηά πεξίπησζε θαη λα ππόθεηληαη ζε 

δηθαζηηθή απόθαζε· ζπληζηά επίζεο ζηελ 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμεηάδνπλ 

ηα ζηνηρεία θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή απηνχ ηνπ 

9. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα πξνηείλεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε βάζε ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηηο 

επξσπατθέο θπιαθέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιακβάλεηαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη 

ν βίαηνο εμηξεκηζκφο κε πιήξε ζεβαζκό 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

επηζεκαίλεη φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

θξαηνπκέλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

δηαπηζησζεί φηη έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηνλ 

βίαην εμηξεκηζκφ ή έρνπλ ήδε 

ζηξαηνινγεζεί απφ ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο, απφ ηνπο ινηπνχο 

ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο, κπνξεί, 

ελδερνκέλσο, λα απνηειέζεη έλα κέζνλ γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο επηβνιήο ηξνκνθξαηηθήο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζε άιινπο δηά ηνπ 

εθθνβηζκνχ θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο εληφο ησλ θπιαθώλ· 

πξνεηδνπνηεί, σζηφζν, όηη ηα κέηξα απηά 

ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη κόλν θαηά 

πεξίπησζε θαη λα βαζίδνληαη ζε δηθαζηηθή 

απόθαζε κε ηε δπλαηόηεηα 

αλαζεώξεζήο ηνπο από ηηο αξκόδηεο 

δηθαζηηθέο αξρέο· ζπληζηά επίζεο ζηελ 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμεηάδνπλ 

ηα ζηνηρεία θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ 
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δηαρσξηζκνχ ζηηο θπιαθέο, κε ζηφρν ηελ 

αλαραίηηζε ηεο εμάπισζεο ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο· θξνλεί φηη ε 

εμέηαζε απηή πξέπεη λα ζπληειέζεη ζηελ 

εμέιημε ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηα εζληθά ζσθξνληζηηθά ζπζηήκαηα· 

ππελζπκίδεη, σζηφζν, φηη ηα κέηξα απηά 

πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά θαη λα ζέβνληαη 

πιήξσο ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ· 

ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή απηνχ ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ζηηο θπιαθέο, κε ζηφρν ηελ 

αλαραίηηζε ηεο εμάπισζεο ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο· θξνλεί φηη ε 

εμέηαζε απηή πξέπεη λα ζπληειέζεη ζηελ 

εμέιημε ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηα εζληθά ζσθξνληζηηθά ζπζηήκαηα· 

ππελζπκίδεη, σζηφζν, φηη ηα κέηξα απηά 

πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά θαη λα ζέβνληαη 

πιήξσο ηα ζεκειηώδε δηθαηψκαηα ησλ 

θξαηνπκέλσλ· 
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46. ζεκεηψλεη φηη ε δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ δηεμάγνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο 

απφ επξσπαίνπο πνιίηεο ή απφ κε 

επξσπαίνπο πνπ δηακέλνπλ ζηελ ΕΕ 

πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξίηεο ρψξεο, 

κε πιήξε ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ ΕΕ λα 

εξγαζηεί γηα ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ 

θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο 

ρψξεο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζηηο ρψξεο απηέο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη φια ηα κέξε ζα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε απζηεξψλ 

λνκηθψλ πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηνλ 

ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηνπ 

δηεζλνχο λφκνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ· 

46. ζεκεηψλεη φηη ε δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ δηεμάγνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο 

απφ επξσπαίνπο πνιίηεο ή απφ κε 

επξσπαίνπο πνπ δηακέλνπλ ζηελ ΕΕ 

πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξίηεο ρψξεο, 

κε πιήξε ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ ΕΕ λα 

εξγαζηεί γηα ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ 

θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο 

ρψξεο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζηηο ρψξεο απηέο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη φια ηα κέξε ζα 

δηαζθαιίδνπλ κε δηθαζηηθό έιεγρν ηελ 

ηήξεζε απζηεξψλ λνκηθψλ πξνηχπσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ηνλ ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ, ηνπ δηεζλνχο λφκνπ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ· ππελζπκίδεη, 

σζηόζν, όηη ε ζπιινγή απνδεηθηηθώλ 

ζηνηρείσλ, ε αλάθξηζε θαη άιιεο 

παξόκνηεο κέζνδνη έξεπλαο πξέπεη λα 

δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε απζηεξά 

λνκηθά πξόηππα θαη λα ζπκκνξθώλνληαη 

κε ηε λνκνζεζία, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο 
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ηεο ΕΕ, θαζώο θαη ηα δηεζλή πξόηππα γηα 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα· ζην πιαίζην 

απηό, πξνεηδνπνηεί όηη ε ρξήζε βάλαπζεο, 

απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο 

κεηαρείξηζεο, βαζαληζηεξίσλ, 

εμσδηθαζηηθώλ παξαδόζεσλ θαη 

απαγσγώλ απαγνξεύεηαη από ην δηεζλέο 

δίθαην θαη δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε 

ζθνπό ηε ζπιινγή απνδεηθηηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ 

δηαπξάηηνληαη εληόο ή εθηόο ηνπ εδάθνπο 

ηεο ΕΕ από ππεθόνπο ηεο ΕΕ· 

Or. en 
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  49α. πηζηεύεη αθξάδαληα όηη, ελόςεη ηεο 

παξνύζαο πξνζθπγηθήο θαη 

κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο ζηελ Επξώπε, 

ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα κε ζπεύζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κέηξα ζπλνξηαθώλ 

ειέγρσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηε 

δηαθνπή κεηαθηλήζεσλ ππόπησλ γηα 

ηξνκνθξαηία κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο·  αλεζπρεί ζνβαξά γηα ηα 

κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νξηζκέλεο 

θπβεξλήζεηο ηεο ΕΕ κε ηα νπνία εηζάγνπλ 

επηπιένλ ζπλνξηαθνύο ειέγρνπο γηα λα 

εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν πξνζθύγσλ θαη 

κεηαλαζηώλ ζηελ ΕΕ, κε θίλδπλν λα 

βαζίδνληαη απηά ηα κέηξα ζηελ 

απζαηξεζία θαη ζε θπιεηηθά ή εζλνηηθά 

πξνθίι, πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο 

ΕΕ, ελώ ηαπηόρξνλα παξαβηάδεη ηηο 

δηεζλείο ππνρξεώζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ 

ζε ζρέζε κε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα· 

Or. en 

 


