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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

1. εκφέρει θετική γνώµη για το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το πρώτο σύνταγµα για την 
Ευρώπη και εκτιµά ότι και µόνο η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στο χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης αιτιολογεί την κύρωση του σχεδίου συντάγµατος από τα 
κράτη µέλη· 

2. εκτιµά ότι η συνταγµατική συνθήκη ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες που έχει 
διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη δηµιουργία ενός πραγµατικού 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του : 

– για το γεγονός ότι η συνθήκη καλύπτει το δηµοκρατικό έλλειµµα που χαρακτηρίζει τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τοµέα της δικαστικής και αστυνοµικής 
συνεργασίας για υποθέσεις του ποινικού δικαίου και ότι η συγχώνευση της 
Κοινότητας στην Ένωση, η επέκταση της νοµοθετικής διαδικασίας στους τοµείς του 
πρώην τρίτου πυλώνα, η προσφυγή στην ειδική πλειοψηφία καθιστά επιτέλους δυνατή 
την υλοποίηση µιας πραγµατικής "Ένωσης δικαίου"· 

– για το γεγονός ότι στη συνταγµατική συνθήκη ενσωµατώθηκε ο Χάρτης των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων που θα διασφαλίσει την ουσιαστική προστασία των 
δικαιωµάτων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπόθεση απαραίτητη για να 
προχωρήσουµε στην ολοκλήρωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· 

– για το γεγονός ότι η συνθήκη προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει 
στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
των Θεµελιωδών Ελευθεριών· 

– για το γεγονός ότι, χάρη στην κατάργηση της διάρθρωσης σε πυλώνες, θα καταστεί 
πλέον δυνατή η ύπαρξη κοινής νοµικής βάσης για την προστασία των δεδοµένων, 
πράγµα που θα επιτρέψει την υλοποίηση του απαιτούµενου έργου εναρµόνισης των 
υφιστάµενων διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία στον ποινικό και 
αστυνοµικό τοµέα·  

– για το γεγονός ότι παρέχεται το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας στο ένα τέταρτο 
των κρατών µελών όσον αφορά τη συνεργασία στον ποινικό και αστυνοµικό τοµέα· τα 
κράτη µέλη µπορούν έτσι να συµµετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, προτείνοντας στην Ένωση λύσεις σε 
προβλήµατα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα· 

– για το γεγονός ότι η πολιτική µετανάστευσης καθίσταται ισότιµη πολιτική της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας την απλή προστασία της εσωτερικής ασφάλειας 
και προάγοντας την αλληλεγγύη και το δίκαιο επιµερισµό των ευθυνών µεταξύ των 
κρατών µελών στον τοµέα αυτό και για το ότι δηµιουργήθηκε ειδική νοµική βάση για 
την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ένωση· 

– για το γεγονός ότι σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος ως προς την υλοποίηση ενός 
ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου και την προαγωγή της ποιότητας της δικαιοσύνης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· 

– για το γεγονός ότι η συνταγµατική συνθήκη καθορίζει τα όρια µιας ευρωπαϊκής 
δηµόσιας τάξης, όπου δεν προστατεύεται η ασφάλεια µόνο των κρατών µελών, αλλά 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική, και ότι για το 
σκοπό αυτό πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής, καθώς και των υπηρεσιών 
όπως οι Eurojust και Europol· 

– για το γεγονός ότι η Europol δεν θα βασίζεται πλέον σε µια διακυβερνητική σύµβαση, 
αλλά σε κοινό ευρωπαϊκό νόµο και θα ενεργεί υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων και του ∆ικαστηρίου· 

– για το γεγονός ότι η Συνθήκη παρέχει την κατάλληλη νοµική βάση προκειµένου να 
εµβαθύνει το Συµβούλιο το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κυρίως 
διευρύνοντας το πλαίσιο εναρµόνισης του ουσιαστικού ποινικού δικαίου ή τις 
αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· 

– για το γεγονός ότι ενισχύεται ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων, ιδίως όσον αφορά 
τον έλεγχο του σεβασµού των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και 
τη συµµετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Εurojust ή της εκτέλεσης των 
πολιτικών που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης από τα 
κράτη µέλη· 

– για το γεγονός ότι η Συνταγµατική Συνθήκη θα διευκολύνει τον αγώνα της Ένωσης 
κατά της εµπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης των γυναικών και 
των παιδιών (ιδίως µέσω του άρθρου ΙΙ-65, παράγραφος 3, που απαγορεύει την 
εµπορία ανθρωπίνων όντων, και του άρθρου ΙΙΙ-271, παράγραφος 1, που προβλέπει τη 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων για τον ορισµό των ποινικών αδικηµάτων και των 
κυρώσεων σε τοµείς ιδιαίτερα σοβαρής εγκληµατικότητας, ιδίως στις περιπτώσεις  
εµπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκµετάλλευσης γυναικών και παιδιών)· 

4. επισηµαίνει ότι σε ορισµένα σηµεία θα µπορούσε να είχε υπάρξει µεγαλύτερη 
ολοκλήρωση και συγκεκριµένα διερωτάται ως προς: 

– τα όρια που τίθενται στην ενσωµάτωση της ρήτρας (άρθρο ΙΙΙ-267, παράγραφος 5) 
που παρέχει σε κάθε κράτος µέλος την ευχέρεια να καθορίζει τον όγκο της εισροής 
πολιτών τρίτων χωρών στο έδαφός τους, µε αποτέλεσµα να αποκλείεται εκ των 
πραγµάτων η δυνατότητα να υπάρξει µια ουσιαστική ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης 
των νόµιµων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

– τη σκοπιµότητα της ενσωµάτωσης της δυνατότητας "κρούσης του κώδωνα κινδύνου" 
στο άρθρο ΙΙΙ-270, παράγραφος 3 για τη δικαστική συνεργασία στις ποινικές 
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υποθέσεις· 

– τη σκοπιµότητα της ύπαρξης ειδικών καθεστώτων παρέκκλισης από το Σύνταγµα για 
ορισµένα κράτη µέλη· 

– τον περιορισµένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τοµέα της δικαστικής 
συνεργασίας στις αστικές υποθέσεις όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο· 

– το γεγονός ότι οι διατάξεις που αφορούν τη δέσµευση των κεφαλαίων, 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονοµικών πόρων που απαιτούνται 
για την επίτευξη των στόχων του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
περιορίζονται, αντίθετα µε ό,τι πρότεινε το σχέδιο της Σύµβασης, στην πρόληψη και 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, ενώ αποκλείονται η πρόληψη και η 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και η εµπορία ανθρώπων· 

– τα προβλεπόµενα όρια σχετικά µε την αρµοδιότητα του ευρωπαίου Εισαγγελέα, για 
την οποία επιθυµεί να επεκταθεί ενδεχοµένως πέραν της απλής προστασίας των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπει το άρθρο ΙΙΙ-
274· 

5. συνιστά στην Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων να καλέσει τα κράτη µέλη να 
κυρώσουν στο συντοµότερο τη συνταγµατική συνθήκη. 
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