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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει τις πολυάριθμες βελτιώσεις που επιφέρει το Σύνταγμα στις υφιστάμενες 
Συνθήκες σε θέματα ασφαλείας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, κυρίως δε όσον αφορά: το 
τέλος της διάρθρωσης σε «πυλώνες», που επιτρέπει την κοινοτικοποίηση της 
πλειονότητας των διαδικασιών του υφιστάμενου τρίτου πυλώνα· τη γενίκευση της 
ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και την απλοποίηση των κανονιστικών πράξεων· την 
επέκταση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου· την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη· την εγγραφή της Europol σε ένα κοινοτικό πλαίσιο, ενώ 
σήμερα, έχοντας δημιουργηθεί στη βάση της διακυβερνητικής διαδικασίας, δεν υπόκειται 
παρά σε λίαν ανεπαρκή δημοκρατικό έλεγχο· την ενσωμάτωση του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο ίδιο το κείμενο του Συντάγματος, προσδίδοντάς του έτσι 
νομική αξία· την προβλεπόμενη προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή 
σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών· την ενίσχυση της Eurojust· την προοπτική της δημιουργίας ευρωπαϊκής 
εισαγγελίας· τον ενισχυμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στα θέματα αξιολόγησης·

2. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του Κοινοβουλίου στη δημόσια συζήτηση για το 
Σύνταγμα και την ανάγκη ανάπτυξης μορφών επικοινωνίας ικανών να κινητοποιήσουν 
τους πολίτες·

3. υπογραμμίζει ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να είναι συζήτηση ευρείας κλίμακας με τη 
συμμετοχή των θεσμικών οργάνων, των διαφόρων κοινωνικών παραγόντων, των 
πολιτικών κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης, πρέπει δε να βασιστεί σε μια όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα, ιδίως σε θεσμικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι το 
ευρωπαϊκό σχέδιο σε θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πρέπει να 
αποτελέσει το επίκεντρο της συζήτησης αυτής·

4. χαιρετίζει τη διεξαγωγή «κοινοβουλευτικών συναντήσεων» ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2005, που είχαν ως 
αντικείμενο τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι 
κατέδειξαν μια γενική συμφωνία όσον αφορά τις πολυάριθμες συμβολές του Συντάγματος 
σε αυτό το πεδίο, όπως και την αναγκαιότητα αυξημένης συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα 
κοινοβούλια της Ένωσης, ιδίως με στόχο την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου και την 
αποτελεσματικότητα της Europol και της Eurojust· εκτιμά, σε αυτό το πλαίσιο, ότι πρέπει 
να προβλεφθεί η τακτική διοργάνωση κύκλων διακοινοβουλευτικής συζήτησης·

5. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση του Συντάγματος αντιμετωπίζει επί του παρόντος μεγάλες 
δυσχέρειες, που απαιτούν αυξημένη προσπάθεια των κυβερνήσεων και των εθνικών 
κοινοβουλίων, όπως και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου 
να εφοδιάσουν την τελευταία με μέσα δράσης που να αίρονται στο ύψος των 
διακυβευμάτων και των προσδοκιών των πολιτών, ιδίως για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον πλήρη σεβασμό 
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των θεμελιωδών ελευθεριών· φρονεί ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν καλύτερα στο 
πλαίσιο Συντάγματος·

6. θεωρεί απαραίτητο να καλυφθεί το δημοκρατικό έλλειμμα που εξακολουθεί να 
χαρακτηρίζει και σήμερα τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και συνεπώς 
εκτιμά ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η πλήρης ενεργοποίηση των προβλεπόμενων 
μηχανισμών γεφύρωσης του χάσματος:

- μέσω του άρθρου 67 της Συνθήκης ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη διασφάλισης 
πλήρους δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, και

- μέσω του άρθρου 42 της Συνθήκης ΕΕ, όπως θεσπίστηκε αυτή η διάταξη με τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ·

7. υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τα πρόσφατα βήματα προόδου του Δικαστηρίου στα θέματα 
κοινοτικών αρμοδιοτήτων σε σχέση με τον καθορισμό ποινικών κυρώσεων, καθώς και τις 
αποφάσεις σε θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων (υπόθεση 
Gözütök) και σχετικά με την αρχή "ne bis in idem" (υπόθεση Pupino)·

8. θυμίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης απαιτεί
συνεκτικές και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις όπως αυτές που προβλέπονται στο 
Σύνταγμα· υπενθυμίζει ότι αυτά τα θέματα ενέχουν μια πτυχή που καλύπτει την 
εξωτερική δράση της Ένωσης και η οποία, από την ίδια τη φύση της, απαιτεί εκ μέρους 
της Ένωσης ενότητα σε θεσμικό και κανονιστικό επίπεδο·

9. θεωρεί ως ζήτημα προτεραιότητας να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη ο αντίκτυπος των 
πολιτικών της Ένωσης στα θεμελιώδη δικαιώματα και υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη ίδρυσης Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που θα συνδράμει τα θεσμικά 
όργανα στην εκτέλεση της αποστολής τους, με βάση εν προκειμένω τις αρχές που 
διατυπώθηκαν στο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Μαΐου 
2005 με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 192 της Συνθήκης 
ΕΚ· θεωρεί ιδίως ότι αυτός ο Οργανισμός πρέπει να δημιουργηθεί με τη διαδικασία της 
συναπόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και πρέπει να χαίρει 
πλήρους ανεξαρτησίας· εκτιμά ότι αυτή η ανεξαρτησία πρέπει να διασφαλίζεται με 
διαφορετικά μέσα, μεταξύ άλλων και τον διορισμό στη θέση του διευθυντή μιας 
προσωπικότητας εγνωσμένου κύρους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, η οποία 
πρέπει να επιλεγεί βάσει διαδικασίας η οποία να εγγυάται τη συμμετοχή σε ισότιμη βάση 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τον ορισμό στο διοικητικό συμβούλιο 
προσοντούχων και ανεξάρτητων προσωπικοτήτων.
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