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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδιες 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. Περιεχόμενο της προβλεπόμενης συμφωνίας, θεμελιώδεις αξίες και διακυβέρνηση

1. Χαιρετίζει το σχέδιο κειμένου της συμφωνίας για τη νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2020 και 
προτείνει μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς συνεργασίας 
και ένα γενικό θεσμικό πλαίσιο· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η τελική συμφωνία θα 
πρέπει να διαθέτει ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αποτελεσματική επιβολή των προβλεπομένων και έναν ισχυρό μηχανισμό 
επίλυσης διαφορών, ώστε να αποφευχθεί έτσι η γενίκευση των διμερών συμφωνιών·

2. τονίζει ότι η προβλεπόμενη εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται στις κοινές αξίες και 
αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να εκφράζονται σε δεσμευτικές πολιτικές ρήτρες 
αλλά και με αμοιβαία εμπιστοσύνη· τονίζει ότι, ενώ η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
δεσμεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
συμφωνία για τη μελλοντική σχέση πρέπει να ενσωματώνει τη συνεχή δέσμευση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να τηρεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διατάξεις του σχεδίου κειμένου της συμφωνίας 
σχετικά με τη διατήρηση της αυτονομίας της έννομης τάξης της ΕΕ και του ρόλου του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ως του τελικού οργάνου που είναι 
αρμόδιο για την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ· επιμένει ότι η αποδοχή του ρόλου αυτού 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη μελλοντική συνεργασία·

B. Πρόοδος των διαπραγματεύσεων

4. εκφράζει την ανησυχία του ως προς την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης δύο διαπραγματευτικών γύρων που είχαν 
προγραμματιστεί για την περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19, καθώς 
και ως προς την επανάληψη των διαπραγματεύσεων στις 20 Απριλίου· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από την ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την πρώτη ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά με ζητήματα ασφάλειας, επιβολής του νόμου και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, προστασίας των δεδομένων και των δικαιωμάτων 
των πολιτών, καθώς και παράτυπης μετανάστευσης και ασύλου, η οποία 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου των διαπραγματεύσεων, δεν 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 132 της 
συμφωνίας αποχώρησης, η μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί μόνο με ενιαία 
απόφαση της Μικτής Επιτροπής πριν από την 1η Ιουλίου 2020· λαμβάνει υπόψη ότι η 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
διαπραγματευτικού γύρου, τόνισε την πρόθεσή της να μη ζητήσει παράταση της 
μεταβατικής περιόδου· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το πόσο πιθανό είναι να 
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έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για όλα τα ουσιώδη και κρίσιμα ζητήματα έως 
το τέλος του έτους, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το υπάρχον πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19 και την αργή πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα· καλεί τους 
διαπραγματευόμενους εταίρους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
προχωρήσουν παράλληλα όλους τους τομείς των διαπραγματεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δυσκολότερων τομέων, και να υιοθετήσουν μια 
ολοκληρωμένη διαπραγματευτική στρατηγική·

Γ. Δικαιώματα των πολιτών και ρυθμίσεις κινητικότητας 

5. λαμβάνει υπό σημείωση τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
Μικτής Επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της 
συμφωνίας αποχώρησης και της επικείμενης συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής για τα 
δικαιώματα των πολιτών· καλεί τους συμπροέδρους της Μικτής Επιτροπής να 
εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών στο θέμα αυτό· ζητεί να ενημερώνεται πλήρως το Κοινοβούλιο για όλες 
τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη 
Μικτή Επιτροπή· εκφράζει την ανησυχία του που, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά 
στοιχεία όσον αφορά το σύστημα εγκατάστασης για πολίτες της ΕΕ1, τα οποία 
δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου στις 21 Μαΐου 2020, 
επί του συνολικού αριθμού 3.220.100 αιτήσεων που είχαν περατωθεί έως τις 30 
Απριλίου 2020 μόνο στο 58 % χορηγήθηκε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου και 
στο 41 % χορηγήθηκε καθεστώς δυνάμει εγκατεστημένου προσώπου· επαναλαμβάνει 
την έκκληση του Κοινοβουλίου2 όσον αφορά τα συστήματα εγκατάστασης τόσο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στα κράτη μέλη, να μην εισάγουν διακρίσεις, να είναι 
φιλικά προς τον χρήστη, διαφανή, δωρεάν, να έχουν δηλωτικό χαρακτήρα και να 
προβλέπουν τη χορήγηση φυσικού εγγράφου ως απόδειξης κατοχής του καθεστώτος· 
υπενθυμίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ που έχουν καθεστώς δυνάμει εγκατεστημένου 
προσώπου θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες του Ηνωμένου 
Βασιλείου στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
πρόσβαση σε παροχές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο σύστημα 
περίθαλψης· καλεί τη Μικτή Επιτροπή και την Επιτροπή να παρακολουθούν τις 
σχετικές εξελίξεις· σημειώνει ότι ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά την 
έκκληση του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση ζητημάτων σε σχέση με το σύστημα 
εγκατάστασης για πολίτες της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με την προσβασιμότητα της αίτησης, 
την ανεξαρτησία της αρχής παρακολούθησης και τις πιθανές συνέπειες για τους πολίτες 
της Ένωσης αν δεν τηρηθεί η προθεσμία, καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής του 
βρετανικού συστήματος εγκατάστασης για πολίτες της ΕΕ σε σχέση με τους πολίτες της 
ΕΕ των 27 στη Βόρεια Ιρλανδία που δεν έχουν ζητήσει βρετανική ιθαγένεια σύμφωνα 
με τους όρους της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς και την ανάγκη να 
τηρηθεί πλήρως η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ως προς όλα τα τμήματά της, 
όπως αναφέρεται στη συμφωνία αποχώρησης· καλεί τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών στη 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με την προτεινόμενη 
εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0033.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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Βόρεια Ιρλανδία· τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν πλήρως και 
να αξιολογηθεί η αντιμετώπισή τους έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ως 
προϋπόθεση για μια μελλοντική συμφωνία· αναγνωρίζει τις ανησυχίες που εξέφρασε το 
Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν ορισμένα κράτη 
μέλη τη συμφωνία αποχώρησης σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών, ιδίως τη 
διαφάνεια και τον φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα των συστημάτων εγκατάστασης 
και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο 
καθοδήγησης που εξέδωσε η Επιτροπή για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να 
εφαρμόσουν όπως πρέπει το δεύτερο μέρος της συμφωνίας αποχώρησης σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη 
συμμόρφωση των κρατών μελών ως προς τα παραπάνω·

6. καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να σέβονται και να εφαρμόζουν πλήρως τα 
δικαιώματα των πολιτών που κατοχυρώνονται με τη συμφωνία αποχώρησης για τους 
πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και τις οικογένειές τους· παροτρύνει τα 
διαπραγματευόμενα μέρη να επιδιώξουν ένα υψηλό επίπεδο δικαιωμάτων 
κινητικότητας στη μελλοντική συμφωνία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει επιδείξει μέχρι στιγμής ιδιαίτερη φιλοδοξία όσον αφορά 
την κινητικότητα των πολιτών, από την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο και οι πολίτες του 
έχουν επωφεληθεί κατά το παρελθόν· τονίζει οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για 
την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 
για βραχεία διαμονή, θα πρέπει να βασίζεται στην έλλειψη διακρίσεων μεταξύ κρατών 
μελών και στην πλήρη αμοιβαιότητα· θεωρεί, γενικότερα, ότι η περαιτέρω διασαφήνιση 
των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω νομικά δεσμευτικών διατάξεων πρέπει να 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και αναπόσπαστο τμήμα του κειμένου μιας μελλοντικής 
διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· τονίζει ότι αυτό 
πρέπει να περιλαμβάνει την κατάσταση των διασυνοριακών εργαζομένων, η ελεύθερη 
κυκλοφορία των οποίων θα πρέπει να διασφαλίζεται με βάση την απουσία διακρίσεων 
και την αμοιβαιότητα· επισημαίνει, εν προκειμένω, την κατάσταση του Γιβραλτάρ, στο 
πλαίσιο της οποίας πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των κατοίκων και ιδίως 
των εργαζομένων που μετακινούνται εκατέρωθεν, δεδομένης της διαμάχης μεταξύ της 
Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την κυριαρχία επί του εδάφους 
αυτού· επισημαίνει, εν προκειμένω, τα σχετικά ψηφίσματα και τις αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο· θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής για σκοπούς έρευνας, 
μελέτης, κατάρτισης, εθελοντικής υπηρεσίας, προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών ή 
εκπαιδευτικών σχεδίων, απασχόλησης των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) και 
εθελοντικής υπηρεσίας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος της μελλοντικής συμφωνίας και να μην αφεθεί η ρύθμισή τους στην εθνική 
νομοθεσία, ενώ τονίζει την ανάγκη για μια συντονισμένη προσέγγιση από την πλευρά 
της Ένωσης και των κρατών μελών της· τονίζει ότι η ίση μεταχείριση μεταξύ των 
πολιτών όλων των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα αυτό πρέπει να διασφαλίζεται 
πλήρως· υπενθυμίζει ότι η κρίση της COVID-19 κατέδειξε πόσο εξαρτώνται τομείς 
ζωτικής σημασίας του ΗΒ, όπως η δημόσια υγεία ή η γεωργία, από εργαζόμενους της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εποχικού εργατικού δυναμικού·

Δ. Προστασία δεδομένων

7. τονίζει τη σημασία της προστασίας των δεδομένων τόσο ως θεμελιώδους δικαιώματος 



PE650.591v02-00 6/13 AD\1205875EL.docx

EL

όσο και ως βασικού παράγοντα για την ψηφιακή οικονομία· υπενθυμίζει τη θέση του3, 
ότι σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ4, προκειμένου να διαπιστώσει η Επιτροπή κατά 
πόσον είναι ικανοποιητικό το βρετανικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων, πρέπει το 
Ηνωμένο Βασίλειο να αποδείξει ότι παρέχει επίπεδο προστασίας «ουσιαστικά 
ισοδύναμο» με εκείνο που παρέχεται από το ενωσιακό νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων 
και για τις περαιτέρω διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες·

8. υπενθυμίζει ότι ο βρετανικός νόμος για την προστασία των δεδομένων προβλέπει 
γενική και ευρεία εξαίρεση από τις αρχές προστασίας των δεδομένων και τα 
δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της μετανάστευσης· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι, όταν τα δεδομένα πολιτών που δεν προέρχονται από το 
Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εν λόγω εξαίρεσης, 
δεν προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δεδομένα των πολιτών του Ηνωμένου 
Βασιλείου· θεωρεί ότι η εν λόγω εξαίρεση έρχεται σε αντίθεση με τον ΓΚΠΔ· φρονεί, 
επιπλέον, ότι το βρετανικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τη διατήρηση ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιακών δεδομένων δεν πληροί τις προϋποθέσεις του σχετικού ενωσιακού 
κεκτημένου όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΕ5 και, συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις επάρκειας· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη γραπτή δήλωση του 
πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2020, σχετικά 
με τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ6, σύμφωνα με την οποία το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει στο μέλλον χωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές σε 
τομείς όπως η προστασία των δεδομένων.

9. υπογραμμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου7 ορίζουν σαφώς ότι η μελλοντική εταιρική σχέση «θα 
πρέπει να βασίζεται σε δεσμεύσεις σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σεβασμός που αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεργασία» και «να προβλέπει 
αυτόματη παύση της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις αν το Ηνωμένο Βασίλειο καταγγείλει 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)» και «αυτόματη 
αναστολή αν το Ηνωμένο Βασίλειο καταργήσει τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που 
θέτουν σε ισχύ την ΕΣΔΑ», τονίζοντας παράλληλα ότι «το επίπεδο φιλοδοξίας της 
συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας που 
προβλέπεται στην εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας θα εξαρτηθεί από το 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διασφαλίζεται στο 

3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2020, έ.α.
4 Υπόθεση C- 362/14  Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων ECLI:EU:C:2015:650
5 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12 , Digital Rights Ireland Ltd. Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 και C-698/15, Tele2 Sverige AB/Watson, 
απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016· Υπόθεση C-623/17, Privacy International, προτάσεις του γενικού 
εισαγγελέα, 15 Ιανουαρίου 2020
6 Γραπτή δήλωση - HCWS86 που περιέχει την «προτεινόμενη από την κυβέρνηση προσέγγιση για τις 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ σχετικά με τη μελλοντική μας σχέση», 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
7 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση μιας νέας εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, 5870/20ADD 1 REV 3, 25/02/2020.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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Ηνωμένο Βασίλειο» (παράγραφος 118)·

10. επαναλαμβάνει ότι οι προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν επίσης ότι 
«εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας θα πρέπει να προβλέπει στενή συνεργασία 
στον τομέα της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας σε συνάρτηση με 
την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη το μελλοντικό καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης 
χώρας εκτός Σένγκεν, η οποία δεν προβλέπει ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων» 
(παράγραφος 117)·

11. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά τον πρώτο γύρο των 
διαπραγματεύσεων (2-5 Μαρτίου 2020) για τη μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης, 
το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε ότι, όσον αφορά τη δικαστική και αστυνομική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, δεν θα δεσμευθεί να επιβάλει την εφαρμογή της 
ΕΣΔΑ και δεν θα αποδεχθεί την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της ΕΕ. εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η τελευταία θέση διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου γύρου των διαπραγματεύσεων· θεωρεί ότι, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
δεσμευθεί ρητά ότι θα επιβάλει την εφαρμογή της ΕΣΔΑ και δεν αποδεχθεί τον ρόλο 
του ΔΕΕ ως μοναδικού αρμόδιου οργάνου για την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ, δεν θα 
είναι δυνατή καμία συμφωνία για δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις· σημειώνει επίσης τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο διαπραγματευτής της 
ΕΕ κ. Barnier μετά τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τις οποίες, 
κατά τη διάρκεια του εν λόγω δεύτερου γύρου το Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκε να 
παράσχει ισχυρές εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες 
και επέμεινε να αμβλυνθούν τα ισχύοντα πρότυπα και να παρακαμφθούν οι 
συμφωνηθέντες μηχανισμοί προστασίας των δεδομένων, πράγμα που επιφέρει 
σοβαρούς περιορισμούς στη μελλοντική μας εταιρική σχέση στον τομέα της 
ασφάλειας8 ·

12. θεωρεί αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο βρετανικό νομικό πλαίσιο που διέπει 
τους τομείς της εθνικής ασφάλειας ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τις αρχές επιβολής του νόμου· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα μαζικής 
παρακολούθησης όπως του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πληρούν τις απαιτήσεις επάρκειας 
στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ· ζητεί να συνεκτιμηθεί ως προς τούτο η νομολογία του 
ΔΕΕ, όπως η υπόθεση Schrems, καθώς και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

13. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία κατά την αξιολόγηση 
της επάρκειας του νομικού πλαισίου του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να διασφαλίσει ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει λύσει τα προβλήματα που εντοπίζονται στο παρόν ψήφισμα, 
πριν να αποφανθεί ότι το βρετανικό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων είναι 
επαρκές σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο· 
καλεί την Επιτροπή να ζητήσει επίσης τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, 
παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αναγκαία χρονοδιαγράμματα για 
την εκπλήρωση του ρόλου τους· τονίζει ότι μια απόφαση περί επάρκειας δεν μπορεί να 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739
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αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
ΕΕ, δεδομένου ότι αναφέρεται στην προστασία ενός θεμελιώδους δικαιώματος που 
κατοχυρώνεται από την ΕΣΔΑ, τον Χάρτη και τις Συνθήκες της ΕΕ·

E. Ασφάλεια, επιβολή του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

14. εκφράζει τη λύπη του που οι διαπραγματεύσεις στον τομέα της ασφάλειας, της 
επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις δεν 
σημείωσαν σημαντική πρόοδο κατά τον δεύτερο γύρο που πραγματοποιήθηκε τον 
Απρίλιο· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να επιτευχθεί απτή πρόοδος σε αυτόν τον τομέα 
κατά τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη συμφωνίας για συνολική και αποδοτική συνεργασία·

15. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας και των κοινών απειλών που 
αντιμετωπίζουν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα διαπραγματευόμενα μέρη πρέπει να 
φροντίσουν να διατηρηθούν αποτελεσματικές ρυθμίσεις αμοιβαίας συνεργασίας στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, η οποία θα είναι αποτελεσματική και αμοιβαία 
επωφελής για την ασφάλεια των πολιτών τους, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη το γεγονός 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πλέον τρίτη χώρα και ότι δεν μπορεί επομένως να 
απολαύει των ίδιων δικαιωμάτων και διευκολύνσεων με τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει 
το γεγονός ότι τυχόν χωριστές, αυτόνομες συμφωνίες θα υπονόμευαν τη νομική 
συνέπεια στους τομείς της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις· παροτρύνει την Επιτροπή να τηρήσει τις διαπραγματευτικές 
οδηγίες της και να επιδιώξει τη διαπραγμάτευση ενιαίας συνολικής συμφωνίας·

16. είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου να αποκτήσει 
άμεση πρόσβαση στα συστήματα δεδομένων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και 
των εσωτερικών υποθέσεων και να διατηρήσει στους οργανισμούς δικαιοσύνης και 
εσωτερικών υποθέσεων ένα καθεστώς όμοιο με εκείνο των κρατών μελών· τονίζει εκ 
νέου, εν προκειμένω, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως τρίτη χώρα εκτός Σένγκεν, δεν 
μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των πληροφορικών συστημάτων της ΕΕ 
ούτε να συμμετέχει στις δομές διαχείρισης των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε 
ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές 
προϋποθέσεις διασφάλισης, ελέγχου και εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου ενός 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισοδύναμου με το 
προβλεπόμενο από το ενωσιακό δίκαιο·

17. υπενθυμίζει ότι το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) δημιουργήθηκε ως εργαλείο 
που αντισταθμίζει την άρση των συνοριακών ελέγχων στον χώρο Σένγκεν· επισημαίνει 
ότι η νομοθεσία για το SIS απαγορεύει ρητά την πρόσβαση τρίτων χωρών στο 
σύστημα· υπογραμμίζει ότι, ως τρίτη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να έχει 
πρόσβαση στο SIS· υπενθυμίζει ότι το 2015 το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αρχίσει να 
εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν σε σχέση με το SIS στον τομέα 
της αστυνομικής συνεργασίας9 και ότι είχαν εντοπιστεί σοβαρές ελλείψεις στην 
εφαρμογή του από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη· 

9 Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία 
και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 63.
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υπενθυμίζει ότι στις 5 Μαρτίου το Συμβούλιο εξέδωσε δέσμη συστάσεων για την 
αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που εντοπίστηκαν το 2017 κατά την αξιολόγηση 
της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του SIS από το Ηνωμένο 
Βασίλειο και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, στην απάντησή του, εκδήλωσε ελάχιστη 
προθυμία να εφαρμόσει τις εν λόγω συστάσεις, κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η μελλοντική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον 
τομέα της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας θα πρέπει να βασίζεται 
στην αμοιβαία εμπιστοσύνη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι, πριν να συναφθεί οποιαδήποτε 
συμφωνία, προϋπόθεση για τις ρυθμίσεις σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ 
της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της επιβολής του νόμου και της 
δικαστικής συνεργασίας θα πρέπει να καταστεί η πλήρης αποκατάσταση των 
παραβιάσεων που σχετίζονται με τη χρήση του συστήματος SIS και την εικαζόμενη μη 
κοινοποίηση 75.000 καταδικαστικών αποφάσεων στα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/JHA του Συμβουλίου10· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 
συνεργασία μπορεί να συμφωνηθεί μόνο εάν θεσπιστούν αυστηροί κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων και εάν συσταθούν ισχυροί μηχανισμοί επιβολής·

18. επισημαίνει ότι η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA με το Ηνωμένο 
Βασίλειο στο πλαίσιο της Σύμβασης Prüm δρομολογήθηκε μόλις το 2019 και ότι το 
Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση εκτελεστικής απόφασης 
που θα επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε αυτοματοποιημένες 
ανταλλαγές δακτυλοσκοπικών δεδομένων· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι στις 13 
Μαΐου 2020, σύμφωνα με το πλαίσιο της ειδικής διαδικασίας διαβούλευσης για τις 
πράξεις του πρώτου τρίτου πυλώνα, το Κοινοβούλιο απέρριψε το σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου λόγω ανησυχιών σχετικά με την πλήρη αμοιβαιότητα όσον αφορά την 
ανταλλαγή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, τις εγγυήσεις προστασίας 
δεδομένων, καθώς και για το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εφαρμογής του. καλεί το 
Συμβούλιο να εξετάσει προσεκτικά τα επιχειρήματα του Κοινοβουλίου υπέρ της 
απόρριψης· υπενθυμίζει στους διαπραγματευτές ότι, αν εγκριθούν οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου, η ισχύς τους όσον αφορά την έγκριση αυτών των αυτοματοποιημένων 
ανταλλαγών δεδομένων θα λήξει στο τέλος της μεταβατικής περιόδου· τονίζει την 
ανάγκη να συναφθεί εγκαίρως συμφωνία σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τη 
μελλοντική σχέση, δεδομένης της σημασίας που έχει η ανταλλαγή πληροφοριών στην 
καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας· θεωρεί ότι η μελλοντική σχέση δεν θα πρέπει να προκαθοριστεί από 
τους κανόνες που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου· πιστεύει 
ότι η συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της πλήρους αμοιβαιότητας· 

19. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διαπραγματευτική εντολή του 
Ηνωμένου Βασιλείου στερείται φιλοδοξίας σε σημαντικούς τομείς της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, όπως οι διατάξεις για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας· επιμένει ότι η εξασφάλιση ίσων όρων στην καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι καίριας σημασίας για την 
επίτευξη τελικής συμφωνίας· πιστεύει ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη μπορούν να 

10Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τη διοργάνωση 
και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών 
μελών, ΕΕ L 93 της 7.4.2009, σ. 23.
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βρουν μια λύση που θα επιτρέπει μια πιο φιλόδοξη συνεργασία από τη συνεργασία που 
προβλέπεται στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την έκδοση·

ΣΤ. Μετανάστευση, άσυλο και διαχείριση των συνόρων 

20. τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθούν οι όροι συνεργασίας για την μετανάστευση 
υπηκόων άλλων από τους υπηκόους των δύο μερών, ενώ θα γίνονται σεβαστά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, θα διαφυλάσσεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα 
αναγνωρίζεται η ανάγκη να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του να περιλαμβάνει η εν λόγω συνεργασία τουλάχιστον ρυθμίσεις που 
ενισχύουν τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς πρόσβασης στη διεθνή προστασία, μεταξύ 
άλλων μέσω της οικογενειακής επανένωσης·

21. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών για να καταπολεμηθεί η 
διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πράγμα που θα 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα σύνορα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
ΕΕ· καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να αποσαφηνίσουν τον ρόλο που θα μπορέσουν 
να έχουν η Ευρωπόλ και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή στη 
διευκόλυνση της εν λόγω συνεργασίας·

22. λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Επιτροπής για το άσυλο (Παράρτημα Δ στην 
απόφαση του Συμβουλίου που εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων), σύμφωνα με 
την οποία η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο, εφόσον ζητηθεί από το Ηνωμένο 
Βασίλειο και εφόσον είναι προς όφελος της ΕΕ, να ξεκινήσει διάλογο με το Ηνωμένο 
Βασίλειο σχετικά με τη συνεργασία όσον αφορά το άσυλο, αφού ζητήσει 
κατευθυντήριες γραμμές από την ΕΜΑ· επιμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί 
να επιλέγει ποια στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση 
θέλει να διατηρήσει·

23. τονίζει εκ νέου την ανάγκη έγκρισης ενός σχεδίου για την οικογενειακή επανένωση, το 
οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο να τεθεί σε ισχύ κατά τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κενά με ανθρωπιστικές επιπτώσεις και 
να γίνει σεβαστό το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή των αιτούντων άσυλο, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο 
όσο και στην ΕΕ·

24. στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, και γενικότερα, υπενθυμίζει στους διαπραγματευτές 
την υποχρέωση που έχουν τόσο η ΕΕ των 27 όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο να 
προστατεύουν όλα τα παιδιά στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, 
τη σχέση τους ή τις οικογενειακές τους συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, και να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων των παιδιών στο 
δικαίωμά τους στην προστασία, την οικογενειακή ζωή και την καλή διαβίωση με 
γνώμονα το υπέρτατο συμφέρον τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 (UNCRC)· σημειώνει τη δέσμευση του Ηνωμένου 
Βασιλείου να διαπραγματευθεί την κατάρτιση σχεδίου για την οικογενειακή επανένωση 
που αφορά ανηλίκους αιτούντες άσυλο· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν εντολή στην 
Επιτροπή να διαπραγματευθεί την κατάρτιση σχεδίου για την οικογενειακή επανένωση 
που αφορά τους αιτούντες άσυλο, μόλις διατυπώσει το Ηνωμένο Βασίλειο 
συγκεκριμένες προτάσεις·
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25. τονίζει τη σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης από την ΕΕ για όλα αυτά τα 
ζητήματα, δεδομένου ότι οι διμερείς ρυθμίσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και 
των επιμέρους κρατών μελών για ζητήματα όπως η οικογενειακή επανένωση για τους 
αιτούντες άσυλο ή για τους πρόσφυγες και οι ρυθμίσεις μετεγκατάστασης ή 
επανεισδοχής, ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συνοχή της πολιτικής της 
ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση· καλεί και τις δύο διαπραγματευόμενες πλευρές 
να καταβάλουν προσπάθειες για μια ισορροπημένη και εποικοδομητική προσέγγιση σε 
όλα αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων οδών και των συμφωνιών 
επανεισδοχής για υπηκόους τρίτων χωρών, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάγκη 
παροχής διεθνούς προστασίας σε όσους την έχουν ανάγκη και ιδιαίτερης προσοχής στις 
πλέον ευάλωτες ομάδες, προσέγγιση στην οποία έχουν δεσμευθεί και οι δύο πλευρές·

Ζ. Συνεργασία με τους οργανισμούς που δρουν στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών 
υποθέσεων

26. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αποσαφηνιστεί η μελλοντική έμπρακτη συνεργασία 
μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος του 
Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας εκτός Σένγκεν και σημαντικού εταίρου στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τα 
διαπραγματευόμενα μέρη να επιδιώξουν στενή στρατηγική και επιχειρησιακή 
συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης, 
τηρώντας παράλληλα τα τεχνικά και νομικά όρια αυτής της συνεργασίας.
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