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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:

Η Συνθήκη της Λισαβόνας: μια διοργανική πρόκληση στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης

1. Αποτελεί κοινή αντίληψη ότι η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί «...ένας 
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) που σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα διαφορετικά νομικά συστήματα και παραδόσεις των κρατών μελών»
(άρθρο 67 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)). Καθώς 
δεν περιορίζεται πλέον από συγκεκριμένους στόχους, όπως συνέβαινε με τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, ο ΧΕΑΔ θα καταστεί ζωτικής σημασία στοιχείο για τις μελλοντικές σχέσεις 
μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ. Επιπλέον, σε αυτόν τον συγκριτικά νέο τομέα, ο 
οποίος αγγίζει τον πυρήνα των εθνικών συνταγματικών τάξεων, όλοι οι παράγοντες σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ιδιαίτερο συμφέρον να διατηρήσουν κοινό διάλογο.

2. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου το Κοινοβούλιο να είναι έτοιμο από την πρώτη 
κιόλας ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η νέα Συνθήκη, θα είναι υψίστης σημασίας να 
διαπραγματευθούν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα διοργανική συμφωνία, η οποία θα 
καλύπτει:

α) ένα νέο όραμα και τους κύριους στόχους που πρέπει να επιτύχει η ΕΕ μετά το 2009·
β) νέες μεθόδους συνεργασίας, οι οποίες θα εμπλέκουν τα εθνικά κοινοβούλια στις εν 
λόγω πολιτικές·
γ) τα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν, προκειμένου η μετάβαση να είναι επιτυχημένη 
τόσο για τα θεσμικά όργανα όσο και για τους ευρωπαίους πολίτες.

Έχοντας υπόψη τη διοργανική στρατηγική, κάθε θεσμικό όργανο πρέπει στη συνέχεια να 
προσαρμόσει τη δική του εσωτερική οργάνωση και μεθόδους.

Ένα νέο όραμα και οι κύριοι στόχοι που πρέπει να επιτύχει η ΕΕ μετά το 2009

3. Το μέλλον του ΧΕΑΔ πρέπει να καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από το 
τέλος του 2009. Τα ίδια τα κράτη μέλη προετοιμάζουν, συζητώντας στο πλαίσιο της 
ομάδας υψηλού επιπέδου «ΜΕΛΛΟΝ» (συμβουλευτική ομάδα υψηλού επιπέδου για το 
μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων), πιθανές ιδέες 
για τη διαμόρφωση του επόμενου πολυετούς προγράμματος. Επίσης, η Επιτροπή 
προετοιμάζει για την άνοιξη του 2009 συνολική έκθεση, η οποία θα μπορούσε να 
αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες συζητήσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα αυτό, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε επίσης να 
συντάξει τη δική του έκθεση αξιολόγησης πριν από την άνοιξη του 2009.
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Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των κρατών μελών (έκθεση της ομάδας «Μέλλον»), 
της Επιτροπής καθώς και τις ίδιες του τις συστάσεις, το Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί τον 
Ιούνιο του 2009 θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με τη νέα Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα νομοθετικό πρόγραμμα για τον ΧΕΑΔ.

4. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, θα ήταν περισσότερο από ευπρόσδεκτο, αν η 
Επιτροπή υιοθετούσε μια στρατηγική με στόχο:

α) την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των κανόνων των Συνθηκών, οι οποίοι συνιστούν 
τη νομική βάση συγκεκριμένων πολιτικών (όπως η πρόληψη των διακρίσεων, η 
προστασία των αιτούντων άσυλο, η βελτίωση της διαφάνειας, η προστασία των 
δεδομένων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα δικαιώματα των θυμάτων και των 
υπόπτων), και των αντίστοιχων άρθρων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
Η υιοθέτηση ενός δεσμευτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα καταστήσει 
δυνατή την αναθεώρηση του κεκτημένου αυτού, έχοντας υπόψη ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί πρωταρχικό καθήκον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 
Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύεται από το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων, η οποία
θα καταστεί ανεξάρτητο θεμελιώδες δικαίωμα·

β) την εδραίωση μόνιμων και βαθύτερων σχέσεων με τους ευρωπαίους και τους 
εθνικούς δικαστές και νομοθέτες σε θέματα κοινής αρμοδιότητας με τα κράτη μέλη. 

5. Όπως έχει ήδη υποστηρίξει το Κοινοβούλιο1, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
ελέγχουν τη συμμόρφωση των μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων όχι μόνο με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και με όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα τα 
οποία αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και στα οποία τα κράτη μέλη είναι 
συμβαλλόμενα μέρη. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο δεσμευτικός του 
χαρακτήρας και η καταλληλότητά του, καθώς και η προσχώρηση της Ένωσης στην 
Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) θα βελτιώσουν επίσης τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στον τομέα αυτόν. Η εισαγωγή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας θα 
δώσει επίσης ώθηση στη νομοθετική διαδικασία. 

6. Το πολυετές πρόγραμμα για τον ΧΕΑΔ πρέπει να συνεχίσει να συζητείται σε ετήσια 
συζήτηση, η οποία πρέπει να επικεντρώνεται στην προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων καθώς και στην τήρηση, από πλευράς των κρατών μελών, των αξιών και 
αρχών που ορίζονται στο νέο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)2. 
Πρέπει να βασίζεται σε εκθέσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                               
1 Βλ. ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής: Μεθοδολογία συστηματικού και 
αυστηρού ελέγχου (ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σελ. 229).
2[2] Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους σημερινούς κανόνες του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την πλειονότητα των πολιτικών που 
σχετίζονται με τον ΧΕΑΔ καθώς και για το «σύστημα ειδοποίησης» που περιγράφεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ.
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Νέες μέθοδοι συνεργασίας, οι οποίες θα εμπλέκουν τα εθνικά κοινοβούλια στις πολιτικές 
του ΧΕΑΔ 

7. Το κύριο πρόβλημα που θα συναντήσει το Κοινοβούλιο κατά την άσκηση των κοινών 
νομοθετικών αρμοδιοτήτων με το Συμβούλιο στον τομέα της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις είναι η πρόσβαση σε σχετικές 
πληροφορίες των κρατών μελών. Εξαιτίας των ιδιαίτερα ευαίσθητων ζητημάτων που 
εξετάζονται στο πλαίσιο των σχετικών με τον ΧΕΑΔ πολιτικών, είναι περισσότερο από 
αναγκαίο να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό οι νέες διατάξεις της Συνθήκης 
σχετικά με τη διαφάνεια στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και να επιτραπεί στο
Κοινοβούλιο να ελέγχει εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως αυτές που εξετάζονται από 
την Ευρωπόλ, το Κοινό κέντρο ανάλυσης καταστάσεων της ΕΕ (SitCen) και τη 
μελλοντική μόνιμη επιτροπή σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI) (άρθρο 71 
ΣΛΕΕ). Το νέο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ, επεκτείνοντας το σημερινό δικαίωμα πρόσβασης 
στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου σε όλα τα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες (άρθρο 255 ΣΕΚ), θα βελτιώσει την πολιτική ευθύνη 
των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα στους εν λόγω τομείς. 

8. Στο ίδιο πλαίσιο της δημοκρατικής ευθύνης, είναι απαραίτητο για το καλό του 
Κοινοβουλίου:

α) να συνδεθούν σε μόνιμη βάση τα εθνικά κοινοβούλια κατά τον καθορισμό των 
γενικών στρατηγικών του ΧΕΑΔ, την υιοθέτηση των νομοθετικών μέτρων ή την 
εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων αυτών σε εθνικό επίπεδο1. 
β) να παρέχεται στο Κοινοβούλιο η επίσημη θέση της Επιτροπής2 σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες των κρατών μελών, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των 
προτεινόμενων νέων κανόνων στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στη 
διατήρηση της ευρωπαϊκής έννομης τάξης.
γ) να εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης 
της Λισαβόνας σχετικά με τις πρωτοβουλίες των πολιτών, ενημερώνοντας τους πολίτες 
σχετικά με αυτό το νέο δικαίωμα και διασφαλίζοντας ότι ο κανονισμός που πρόκειται να 
εγκριθεί για την εφαρμογή της «πρωτοβουλίας των πολιτών» θα δημιουργεί σαφείς, 
απλές και φιλικές προς τον χρήστη συνθήκες για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.
δ) να συνδεθούν τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία θα αλληλεπιδρούν με τα 
ευρωπαϊκά και τα εθνικά θεσμικά όργανα στον τομέα του ΧΕΑΔ (βλ. τα δίκτυα που 
συνδέονται με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Ευρωπαϊκό φόρουμ για την ποινική δικαιοσύνη κλπ...).

9. Ένα γενικότερο ζήτημα όσον αφορά τις πολιτικές που σχετίζονται με τον ΧΕΑΔ θα είναι 
ο τρόπος εφαρμογής των νέων διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τις μεταβιβασθείσες 
και εκτελεστικές αρμοδιότητες (άρθρα 290 και 291, ΣΛΕΕ). Μια προς τήρηση γενική 
αρχή πρέπει να είναι ότι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να επηρεάσει το πεδίο της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να υιοθετείται σύμφωνα με το 
καθεστώς των μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων, το οποίο παρέχει στο Κοινοβούλιο την 

                                               
1[3] Βλ. ειδικότερα το άρθρο 70 της ΣΛΕΕ.
2[1] Κάτι τέτοιο ήδη συμβαίνει ορισμένες φορές, σύμφωνα με πρακτική που δρομολόγησε ο Επίτροπος Vitorino 
κατά την προηγούμενη νομοθετική περίοδο.
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αρμοδιότητα να ανακαλεί την απόφαση.

10. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο θα συνδέεται πλέον με τη 
διαπραγμάτευση και την έγκριση διεθνών συμφωνιών από την άποψη της διάστασης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, π.χ. τη μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτες χώρες. Ως συνέπεια, οι σχετικές επιτροπές πρέπει επίσης να εδραιώσουν ισχυρούς 
δεσμούς με τα αντίστοιχα όργανα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ 
και τα κοινοβούλια των ενεχόμενων τρίτων χωρών. 

Ο τρόπος διαχείρισης των εκκρεμουσών νομοθετικών προτάσεων κατά τη μεταβατική 
φάση

11. Κατά τη μεταβατική περίοδο, το Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει πολλές αλλαγές με τη 
μορφή και την ουσία της εκκρεμούσας νομοθεσίας. Κατά την άποψη της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το Κοινοβούλιο 
πρέπει να επιμείνει στην επίτευξη διοργανικής συμφωνίας σχετικά με το πάγωμα της 
έγκρισης εκκρεμουσών νομοθετικών προτάσεων του τρίτου πυλώνα με διάσταση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων έως τη θέση σε ισχύ της νέας Συνθήκης, ώστε να καθίσταται 
δυνατός ο πλήρης δικαστικός έλεγχος. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει για μέτρα 
όπως η αναδιατύπωση της απόφασης πλαίσιο για την τρομοκρατία.

Κατά συνέπεια, όλες οι εκκρεμούσες προτάσεις του τρίτου πυλώνα που έχουν 
περιορισμένο αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες θα μπορούν να 
εγκρίνονται χωρίς καθυστέρηση, π.χ. οι αποφάσεις πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή των 
αποφάσεων που λαμβάνονται ερήμην, η απόφαση για την ενίσχυση της Eurojust και η 
απόφαση σχετικά με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο. Όλοι οι παραπάνω φάκελοι είναι 
σημαντικοί για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας.

12. Ένα άλλο σημείο προβληματισμού για το Κοινοβούλιο θα είναι να συμφωνήσει με το 
Συμβούλιο σχετικά με την αναβολή, μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, των μέτρων τα οποία 
θα υπόκεινται στο καθεστώς της συναπόφασης και τα οποία θεωρεί το Κοινοβούλιο 
ότι με τη σημερινή τους διατύπωση είναι ακατάλληλα από πολιτικής πλευράς. Μια 
χαρακτηριστική πρόταση που συγκαταλέγεται στην παραπάνω κατηγορία είναι η 
πρόταση απόφασης πλαίσιο σχετικά με τη χρήση καταστάσεων με τα ονόματα επιβατών 
(PNR) με σκοπό την επιβολή του νόμου.

13 Μια άλλη ευαίσθητη εκκρεμούσα νομοθετική πρόταση η οποία πλήττεται από την 
αλλαγή της διαδικασίας είναι η απόφαση πλαίσιο σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η εν λόγω πρόταση καλύπτει μόνο εν μέρει το 
νομικό κενό που θα δημιουργηθεί έπειτα από την κατάργηση του τρίτου πυλώνα. Μια 
πιθανή διττή στρατηγική θα μπορούσε να είναι η έγκριση της πρότασης του σημερινού 
τρίτου πυλώνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί με ένα νέο κείμενο αμέσως 
μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας.

14. Υπάρχουν επίσης δύο εκκρεμούσες διαδικασίες στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, 
δηλαδή η πρόταση σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 
χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (μπλε κάρτα) και η πρόταση σχετικά 
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με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών 
ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με 
κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε 
κράτος μέλος. Αν οι προτάσεις αυτές δεν εγκριθούν πριν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου από την αρχή.

15. Ορισμένες νομοθετικές προτάσεις εκκρεμούν επί χρόνια, διότι είναι αδύνατο να ληφθεί 
ομόφωνη απόφαση, π.χ. η απόφαση πλαίσιο σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα στο 
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, εντούτοις δεν είναι απαρχαιωμένες. Είναι πιο επείγουσες 
και απαραίτητες από ποτέ, και η συνήθης νομοθετική διαδικασία θα προσφέρει έναν 
τρόπο υπέρβασης αυτών των αδιεξόδων.

16. Επίσης, εκκρεμεί η πρόταση, η οποία έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, να μετατραπεί η 
νομική βάση της Ευρωπόλ (η οποία επί του παρόντος έχει τη μορφή σύμβασης) σε 
απόφαση του τρίτου πυλώνα, παρέχοντας στην Ευρωπόλ χρηματοδότηση από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό. Αν η πρόταση αυτή δεν εγκριθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τη διαδικασία, με 
σκοπό να μετατρέψει την Ευρωπόλ σε γνήσιο κοινοτικό όργανο. 

17. Φαίνεται ότι, μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, οι πιο επείγουσες πρωτοβουλίες που πρέπει 
να λάβει στο εξής η Επιτροπή θα συνδέονται με:

α) την υποχρέωση της ΕΕ να κυρώσει την ΕΣΔΑ·
β) την υποχρέωση της ΕΕ να κυρώσει διεθνείς συμφωνίες που έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά δεν έχουν ακόμη περατωθεί βάσει του άρθρου 24 
της σημερινής Συνθήκης για την ΕΕ·
γ) τις απαιτήσεις του Δικαστηρίου (βλ. την υπόθεση του κανονισμού για τους «μαύρους 
καταλόγους»)· 
δ) τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για τη βελτίωση της Eurojust.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει να λάβει την πρωτοβουλία να ενσωματώσει τα 
σημερινά νομοθετικά μέσα του τρίτου πυλώνα με διάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στον κοινοτικό πυλώνα (π.χ. Ευρωπόλ). Η αλλαγή της νομικής βάσης των σημερινών 
μέσων του τρίτου πυλώνα θα διασφαλίσει επίσης την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου πριν 
από την προθεσμία των πέντε ετών (βλ. άρθρο 10 του πρωτοκόλλου για τις μεταβατικές 
διατάξεις).
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