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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της απόφασης πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης (ΑΠΕΕΣ) έχει θέσει τα νομικά συστήματα σε πολλά κράτη μέλη υπό πίεση· 
επισημαίνει ότι η ΑΠΕΕΣ έχει αναδείξει τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 
των κρατών μελών τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό ποινικό τους δίκαιο·

2. τονίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν υψηλού επιπέδου αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, η οποία απορρέει από την υποχρέωσή τους να τηρούν τις Συνθήκες, τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και από την 
προσήλωση των οργάνων τους στις αξίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού 
της αρχής του κράτους δικαίου (άρθρο 2 της ΣΕΕ)·

3. υπογραμμίζει ότι η θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα θα συμβάλει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ των κρατών μελών·

4. πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστούν περαιτέρω οριζόντια μέτρα προκειμένου να αυξηθεί 
η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα εθνικά συστήματα ποινικής δικαιοσύνης και να καταστεί 
κατ΄αυτόν τον τρόπο δυνατή μια  αποτελεσματικότερη δικαστική συνεργασία·

5. φρονεί ότι η ΑΠΕΕΣ θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ως νέο νομοθετικό μέσο· είναι πεπεισμένο ότι αυτό θα προσέφερε μεγάλα 
πλεονεκτήματα σε θέματα δημοκρατικής νομιμότητας, ασφάλειας δικαίου και 
διαφάνειας, θα ενίσχυε τη συνοχή με άλλα μέσα ποινικού δικαίου και θα καθιστούσε 
δυνατό να αποσαφηνιστεί ο όρος «δικαστική αρχή» ως αυτόνομη έννοια του δικαίου 
της ΕΕ·

6. σημειώνει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
δημιουργεί ευκαιρίες για περαιτέρω ενοποίηση του χώρου ποινικής δικαιοσύνης· 
υπενθυμίζει ότι στην πολιτική δήλωση για τη μελλοντική τους σχέση αναφέρεται ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση «θα μεριμνούν για ολοκληρωμένη, στενή, 
ισορροπημένη και αμοιβαία συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις»· επιμένει ότι όλες οι συμφωνίες μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της 
ποινικής δικαιοσύνης πρέπει να βασίζονται, μεταξύ άλλων, στις δεσμεύσεις τους για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και στον ρόλο του ΔΕΕ στο ζήτημα αυτό.


