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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε ειδικότερα 

• την προετοιµασία της ενδιάµεσης επανεξέτασης της Στρατηγικής της Λισαβόνας 

• το πρόγραµµα της Χάγης όσον αφορά το χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης 

• την παρουσίαση της Ευρώπης στους πολίτες 

Είχε επίσης συζήτηση µε τον Πρωθυπουργό του Ιράκ, κ. Alawi. 

 

2. Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, κ. Josep Borrell, παρουσίασε έκθεση επί της οποίας αντηλλάγησαν απόψεις. 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση τα αποτελέσµατα της συζήτησης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το διορισµό της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο κατάλογο των ορισθέντων µελών της 

Επιτροπής τον οποίο παρουσίασε ο επιλεγείς Πρόεδρος κ. José Manuel Barroso. Το 

Συµβούλιο, από κοινού µε τον ορισθέντα Πρόεδρο, ενέκρινε τον εν λόγω κατάλογο. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα Επιτροπή µπορεί να εγκριθεί και να 

αναλάβει καθήκοντα το συντοµότερο δυνατόν. 

 

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε βαθιά ικανοποίηση ότι η «Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης» υπογράφηκε πανηγυρικά στη Ρώµη, στις 29 Οκτωβρίου 2004, εξ 

ονόµατος όλων των κρατών µελών. 

 

 

Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 
5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε την εγκυρότητα και το πρόσφορο της διαδικασίας 

που ξεκίνησε στη Λισαβόνα το Μάρτιο του 2000, η οποία αποσκοπεί στην ουσιαστική 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονοµιών της Ευρώπης δια της εφαρµογής µίας 

ισορροπηµένης στρατηγικής µε οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενεθάρρυνε το Συµβούλιο να αξιοποιήσει τις προόδους που 

σηµειώθηκαν µετά την εαρινή σύνοδο και να διατηρήσει την κεκτηµένη ταχύτητα των 

εργασιών του. Επανέλαβε επίσης τη σηµασία που έχει η εφαρµογή των συµπεφωνηµένων 

µέτρων από τα κράτη µέλη. 
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6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε τη σηµασία της Ενδιάµεσης Επανεξέτασης που θα 

πραγµατοποιηθεί κατά την εαρινή σύνοδο του 2005 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, για την 

παροχή νέας ώθησης στη Στρατηγική της Λισαβόνας. Σχετικά µε το θέµα αυτό, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την παρουσίαση του θέµατος από τον κ. 

Wim Kok, Πρόεδρο της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου που επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στην προετοιµασία της ενδιάµεσης επανεξέτασης. Την παρουσίαση ακολούθησε ανταλλαγή 

απόψεων. 

 

7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσει 

την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας ως κεντρική συνιστώσα της πολιτικής της. 

Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει τις 

απαραίτητες εν όψει των νέων προκλήσεων προτάσεις για την ενδιάµεση επανεξέταση έως 

τον Ιανουάριο του 2005. Οι συνολικές αυτές προτάσεις θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την 

έκθεση της υπό την προεδρία του κ. Kok Οµάδας Υψηλού Επιπέδου και να λαµβάνουν 

υπόψη τις απόψεις των κρατών µελών. Θα λαµβάνουν επίσης υπόψη την επικείµενη 

επανεξέταση της Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το 

Συµβούλιο να εξετάσει τις προτάσεις αυτές χωρίς χρονοτριβή και ευελπιστεί ότι θα υπάρξουν 

και άλλες συγκεκριµένες συµβολές ώστε να καταστεί δυνατό η Στρατηγική της Λισαβόνας να 

υλοποιηθεί µε επιτυχία ως προς όλες τις διαστάσεις της. 

 

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την ανταλλαγή απόψεων κατά την Τριµερή Κοινωνική 

Σύνοδο Κορυφής, αναγνωρίζοντας δε τον κεντρικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι κοινωνικοί 

εταίροι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό της αγοράς εργασίας και 

την προετοιµασία για τις επερχόµενες αλλαγές, τους κάλεσε όλους να συµβάλουν ενεργά 

στην Ενδιάµεση Επανεξέταση προκειµένου η υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας να 

καταστεί πιο αποτελεσµατική. 

 

9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση ότι έχει αναληφθεί πρόγραµµα δράσεων 

για την προώθηση της κοινής πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Τα θεσµικά 

όργανα της ΕΕ έχουν σηµειώσει σηµαντικές προόδους στην ανάπτυξη κοινής µεθοδολογίας 

για την εκτίµηση των επιπτώσεων και την προσαρµογή των µεθόδων εργασίας για το 

πρόγραµµα απλούστευσης, όπως προβλέπεται στη Διοργανική Συµφωνία για τη βελτίωση της 

νοµοθεσίας. 
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10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου (ECOFIN) της 

21ης Οκτωβρίου, σηµειώνοντας εν προκειµένω ιδίως : 

• τη στήριξη που παρέχεται στην εκπόνηση κοινής µεθόδου µέτρησης του διοικητικού 

φόρτου, 

• την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει σύντοµα σχετική ανακοίνωση, 

• τη συνεργασία µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών σε πιλοτικά σχέδια που αποσκοπούν 

στον περαιτέρω προσδιορισµό της µεθόδου αυτής, τα οποία θα ολοκληρωθούν το 

ταχύτερο δυνατόν το 2005. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εφαρµόσει την εν λόγω µέθοδο στις 

κατευθυντήριες γραµµές που επεξεργάζεται για την αξιολόγηση επιπτώσεων και στις 

µεθόδους εργασίας για την απλούστευση, µετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών σχεδίων. 

 

11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τοµέα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που 

σηµειώθηκε από την Επιτροπή και το Συµβούλιο στον καθορισµό των προτεραιοτήτων του 

Συµβουλίου όσον αφορά την απλούστευση της υφισταµένης κοινοτικής νοµοθεσίας, 

τηρουµένου ταυτόχρονα του κοινοτικού κεκτηµένου. Κάλεσε την Επιτροπή να συµπεριλάβει 

τις προτεραιότητες αυτές στο συνεχιζόµενο πρόγραµµα απλούστευσης που εφαρµόζει. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε ότι αναµένεται ότι θα καθορισθούν προτεραιότητες στους 

τοµείς του περιβάλλοντος, των µεταφορών και της στατιστικής. Κάλεσε το Συµβούλιο να 

συνεχίσει το έργο του κατά πρώτο λόγο στα πλαίσια αυτών των επιλεγµένων τοµέων και να 

καθορίσει, κατά τη σύνοδό του του Νοεµβρίου, τις σχετικές προτεραιότητες υπό τη µορφή 

σύντοµου καταλόγου 10-15 νοµικών πράξεων. 

 

12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συζητήσει, κατά την εαρινή του σύνοδο του 2005, το θέµα της 

βελτίωσης της νοµοθεσίας στα πλαίσια της Ενδιάµεσης Επανεξέτασης της Λισαβόνας. 

 

13. Τέλος, στη συνάρτηση της προετοιµασίας της Ενδιάµεσης Επανεξέτασης το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο σηµείωσε την επιστολή των Αρχηγών Κράτους ή Κυβερνήσεως της Γαλλίας, της 

Γερµανίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, όπου επισηµαίνεται η σπουδαιότητα των 

δηµογραφικών παραγόντων για τη διαµόρφωση της µελλοντικής οικονοµικής και κοινωνικής 

εξέλιξης της Ευρώπης και απευθύνεται προτροπή για τον καταρτισµό ενός «Ευρωπαϊκού 

Συµφώνου για τη Νέα Γενιά». 
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ΙΙ. ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΧΑΓΗΣ 

 

14. Η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της έχει αποκτήσει µεγαλύτερη 

προτεραιότητα, κυρίως ύστερα από τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 

στις Ηνωµένες Πολιτείες και της 11ης Μαρτίου στη Μαδρίτη. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δικαίως 

ελπίζουν ότι, παράλληλα µε την εξασφάλιση της τήρησης των θεµελιωδών ελευθεριών και 

δικαιωµάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει αποτελεσµατικότερη κοινή προσέγγιση για 

τα διασυνοριακά προβλήµατα, όπως η παράνοµη µετανάστευση, η εµπορία ανθρώπων και η 

οργανωµένη λαθραία µετανάστευση, καθώς και η τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα. 

 

15. Πέντε έτη µετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε, όπου επετεύχθη 

συµφωνία για τη θέσπιση προγράµµατος που έθεσε τις βάσεις για σηµαντικά επιτεύγµατα 

στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, είναι καιρός να θεσπιστεί νέο 

πρόγραµµα ώστε να µπορέσει η Ένωση να στηριχτεί στα επιτεύγµατα αυτά και να 

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις νέες προκλήσεις που θα παρουσιαστούν. Προς τούτο, 

εγκρίθηκε νέο πολυετές πρόγραµµα για τα επόµενα πέντε έτη, αποκαλούµενο Πρόγραµµα της 

Χάγης, το οποίο επισυνάπτεται στα παρόντα συµπεράσµατα Το πρόγραµµα αυτό αντανακλά 

τις φιλοδοξίες που περιέχονται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. 

Λαµβάνει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής για την οποία εξέφρασε ικανοποίηση το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2004 καθώς και τη Σύσταση για τη χρήση της 

διαδικασίας ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία και της διαδικασίας συναπόφασης που 

εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Οκτωβρίου 2004. 

 

16. Το Πρόγραµµα της Χάγης ασχολείται µε όλες τις πτυχές των πολιτικών που αφορούν τον 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, συµπεριλαµβανοµένης της εξωτερικής τους 

διάστασης και συγκεκριµένα τα θεµελιώδη δικαιώµατα και την ιθαγένεια, το άσυλο και τη 

µετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων, την ενσωµάτωση, την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος, τη δικαστική και αστυνοµική συνεργασία 

και το αστικό δίκαιο, θα προστεθεί δε το Δεκέµβριο του 2004 και η στρατηγική για τα 

ναρκωτικά. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κρίνει ότι έχει ζωτική σηµασία η 

δηµιουργία κατάλληλων ευρωπαϊκών νοµικών µέσων και η ενίσχυση της πρακτικής και 

λειτουργικής συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων εθνικών αρχών, καθώς και η έγκαιρη 

εφαρµογή των συµφωνηθέντων µέτρων. 
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17. Λαµβάνοντας υπόψη το Πρόγραµµα αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλλει το 2005 σχέδιο δράσης µε προτάσεις για συγκεκριµένες δράσεις και 

χρονοδιάγραµµα για την έγκριση και την εφαρµογή τους. Επιπλέον καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλλει στο Συµβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρµογή των µέτρων της Ένωσης 

(«πίνακας αποτελεσµάτων»). Τα κράτη µέλη θα παρέχουν τις δέουσες για τον σκοπό αυτό 

πληροφορίες. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε τη σηµασία που έχει η 

διαφάνεια και η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το Συµβούλιο να εξασφαλίσει ότι θα τηρείται το 

χρονοδιάγραµµα για κάθε ένα από τα διάφορα µέτρα. 

 

19. Με την επιφύλαξη του ενδεχόµενου Δηµοσιονοµικού Πλαισίου 2007-2013, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

του πολυετούς προγράµµατος για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

 

20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανεξετάσει την πρόοδο εφαρµογής του Προγράµµατος της 

Χάγης το δεύτερο εξάµηνο του 2006. 

 

 

ΙΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε ότι οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν 

περισσότερο τη σηµασία του έργου που επιτελεί η Ένωση και εξέφρασε ικανοποίηση για τα 

αποτελέσµατα της συνεδρίασης των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που ήταν 

αφιερωµένη στο θέµα αυτό. Προτρέπει επίσης τις µέλλουσες προεδρίες να συνεχίσουν τη 

σχετική συζήτηση και να εξετάσουν τις δυνατότητες διεξαγωγής τηλεοπτικών δηµόσιων 

συζητήσεων επί ευρωπαϊκών θεµάτων πριν από τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

Οι πολίτες της Ευρώπης πιστεύουν σε κοινές βασικές αξίες. Οι πολιτικοί σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ευθύνη να καταστήσουν γνωστή τη σηµασία του ευρωπαϊκού 

εγχειρήµατος και να κάνουν τους Ευρωπαίους να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, µέσω 

δηµοσίων συζητήσεων και ενεργοποίησής τους ως πολιτών. 
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22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την ιδιαίτερη έµφαση που συνεχίζει να 

δίδει στο θέµα της επικοινωνίας η Επιτροπή καθώς και για την πρόθεση της Επιτροπής να 

υποβάλλει την επικοινωνιακή της στρατηγική εγκαίρως, µε προοπτική το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο του Ιουνίου 2005. 

 

23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε ότι η διαδικασία επικύρωσης της Συνταγµατικής 

Συνθήκης αποτελεί σπουδαία ευκαιρία προκειµένου να ενηµερωθεί το κοινό για τα 

ευρωπαϊκά ζητήµατα. Τα κράτη µέλη µπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εµπειρίες 

σχετικά µε τη διαδικασία αυτή, παρά το γεγονός ότι οι εκστρατείες για την επικύρωση 

παραµένουν στην εθνική αρµοδιότητα εκάστου κράτους µέλους. 

 
 
IV. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 

 

24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρακολούθησε την παρουσίαση από τον Πρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής των εκθέσεων προόδου, του εγγράφου στρατηγικής για τη διεύρυνση 

και των συστάσεων για τις τέσσερις υποψήφιες χώρες καθώς και της µελέτης για τα θέµατα 

που προκύπτουν από την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

δηµοσιεύθηκαν από την Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2004. 

 

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι, σύµφωνα µε προηγούµενα συµπεράσµατα, θα 

εξετάσει τα σχετικά µε τη διεύρυνση εκκρεµή ζητήµατα κατά τη σύνοδο του 

Δεκεµβρίου 2004. 

 

 

V. EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ 

 

26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεχάρη θερµά τον Πρόεδρο George W. Bush για την 

επανεκλογή του ως Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Η στενή διατλαντική 

εταιρική µας σχέση, βασισµένη σε κοινές αξίες, είναι θεµελιώδους σηµασίας για την 

προσέγγιση της Ευρώπης όσον αφορά την οικοδόµηση της διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας και 

ευηµερίας. Οι βαθείς πολιτικοί, οικονοµικοί και πολιτιστικοί µας δεσµοί µας καθιστούν 

φυσικούς και αναντικατάστατους εταίρους. 
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27. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής φέρουν από κοινού την 

ευθύνη να αντιµετωπίσουν βασικές απειλές και προκλήσεις, όπως τις περιφερειακές 

συγκρούσεις, ιδίως δε το Μεσανατολικό, την τροµοκρατία, τη διάδοση των όπλων µαζικής 

καταστροφής, το AIDS, τον αγώνα κατά της φτώχειας.  Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και οι 

Ηνωµένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά για να 

συµβάλουν στην επιτυχή κατάληξη του Γύρου εµπορικών διαπραγµατεύσεων της Ντόχα. 

 

28. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της προσβλέπουν στη στενότατη συνεργασία µε τον Πρόεδρο Bush 

και τη νέα κυβέρνησή του για να ενώσουν τις προσπάθειές τους, και στο πλαίσιο των διεθνών 

οργανισµών, για την προαγωγή του κράτους δικαίου και τη δηµιουργία ενός δίκαιου, 

δηµοκρατικού και ασφαλούς κόσµου. 

 

Σουδάν 

 

29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τη σοβαρή του ανησυχία για την κατάσταση στο 

Σουδάν/Νταρφούρ και τόνισε τη σηµασία του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 

της βελτίωσης των συνθηκών ασφαλείας. Κάλεσε την κυβέρνηση του Σουδάν και τα λοιπά 

µέρη να ανταποκριθούν στα αιτήµατα της διεθνούς κοινότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

επιβεβαίωσε εκ νέου ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την Αφρικανική Ένωση και ότι είναι 

πρόθυµο να παράσχει βοήθεια και εµπειρογνωµοσύνη για τη διεύρυνση της αποστολής της 

Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

προσυπέγραψε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 2ας Νοεµβρίου και προέτρεψε το 

Συµβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν επειγόντως τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή 

τους, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή κυρώσεων. 

 

Ιράκ 

 

30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνάντησε τον ιρακινό Πρωθυπουργό Allawi µε τον οποίο 

συζήτησε την κατάσταση στο Ιράκ και επανέλαβε την ισχυρή του υποστήριξη προς την 

πολιτική διαδικασία στο Ιράκ και την Προσωρινή Ιρακινή Κυβέρνηση. Εξέφρασε 

ικανοποίηση για την αποφασιστικότητα των Ιρακινών να συνεχίσουν την εφαρµογή της 

πολιτικής διαδικασίας και διαβεβαίωσε τον Πρωθυπουργό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

συνεχίσει να στηρίζει τον γενναίο και δύσκολο αγώνα του ιρακινού λαού µε στόχο την 

αποκατάσταση της ασφάλειας, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σε αυτή τη 

συνάρτηση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την συνηµµένη δήλωση και προέτρεψε το 

Συµβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν επειγόντως τα απαιτούµενα µέτρα για την 

εφαρµογή της. 
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Μέση Ανατολή 
 

31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον παλαιστινιακό λαό σε αυτή 

τη δύσκολη στιγµή. Παροτρύνει την παλαιστινιακή ηγεσία να επιδείξει έντονο αίσθηµα 

ευθύνης, διασφαλίζοντας την εύρυθµη λειτουργία των παλαιστινιακών θεσµών. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι έχει ζωτική σηµασία η συνέχιση µε αποφασιστικότητα της 

πορείας προς την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή από µια νόµιµη ηγεσία. 

 

32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπενθυµίζοντας τις πάγιες θέσεις της ΕΕ, παραµένει 

προσηλωµένο στην λύση των δύο κρατών όπως ορίζεται στον Οδικό Χάρτη και 

συµφωνήθηκε µεταξύ των µερών και η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα ένα βιώσιµο, κυρίαρχο 

και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος µε εδαφική συνέχεια το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά 

µε ένα Ισραήλ το οποίο θα ζει εντός αναγνωρισµένων και ασφαλών συνόρων. 

 

33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την ψηφοφορία της Κνεσέτ της 26ης Οκτωβρίου υπέρ 

της αποχώρησης των ισραηλινών από τη λωρίδα της Γάζας και από µέρος του βορείου 

τµήµατος της Δυτικής Όχθης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την προθυµία του να 

υποστηρίξει την εν λόγω αποχώρηση ως ένα πρώτο βήµα της συνολικής διαδικασίας, 

σύµφωνα µε τους όρους που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2004, µεταξύ των 

οποίων προβλέπεται ότι θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο υπενθυµίζει επίσης τη δήλωση της Τετραµερούς της 22ας Σεπτεµβρίου. 

 

34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει το βραχυπρόθεσµο πρόγραµµα δράσης στους τοµείς 

της ασφάλειας, των µεταρρυθµίσεων, των εκλογών και της οικονοµίας που πρότεινε ο 

Ύπατος Εκπρόσωπος. Τονίζει ειδικότερα ότι προτίθεται να υποστηρίξει την εκλογική 

διαδικασία στα παλαιστινιακά εδάφη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Παλαιστινιακή 

Αρχή να οργανώσει εκλογές σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα υπό την εποπτεία ανεξάρτητης 

εκλογικής επιτροπής και καλεί το Ισραήλ να διευκολύνει αυτές τις εκλογές. 
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35. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα απαιτήσουν την πλήρη 

συνεργασία µε πρωτοβουλία των µερών και µεταξύ τους, καθώς επίσης συντονισµό µε 

άλλους εµπλεκόµενους εταίρους, και δη της περιοχής, και συγκεκριµένα µε την Αίγυπτο 

καθώς και στο πλαίσιο της Τετραµερούς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι 

προτίθεται να υποστηρίξει την Παλαιστινιακή Αρχή όσον αφορά την ανάληψη ευθύνης για 

την τάξη και την ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την 

Επιτροπή να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις προόδου σχετικά µε την υλοποίηση των εν λόγω 

πρωτοβουλιών. 

 

36. Tαυτόχρονα, µε στόχο την επανέναρξη ουσιαστικής πολιτικής διαδικασίας 

διαπραγµατεύσεων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η υποστήριξη των βραχυπρόθεσµων 

αυτών προτάσεων θα ενισχυόταν περαιτέρω εάν αυτές εντάσσονταν σε µια ευρύτερη 

πολιτική προοπτική. Καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο να διεξαγάγει διαβουλεύσεις προς το 

σκοπό αυτό µε τα µέρη, τη διεθνή Κοινότητα, και, ιδίως µε τα µέλη της Τετραµερούς 

Διάσκεψης. 

 

37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει εκ νέου τη βία και την τροµοκρατία και απευθύνει 

έκκληση για κατάπαυση του πυρός από όλα τα µέρη και οµάδες. 

 

Ιράν : πυρηνικά θέµατα 

 
38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε τις τρέχουσες ανταλλαγές πληροφοριών µε το Ιράν 

σχετικά µε το πυρηνικό του πρόγραµµα. Επαναβεβαίωσε ότι θα καταβάλλει προσπάθειες 

προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος για µόνιµη και µακροπρόθεσµη σχέση συνεργασίας µε το 

Ιράν, η οποία θα συµπεριλαµβάνει πολιτική, εµπορική και τεχνολογική διάσταση. 

 

39. Υπογράµµισε τη σηµασία που αποδίδει στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης όσον αφορά τον 

ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράµµατος του Ιράν καθώς και την ανάγκη 

διαφάνειας και συµµόρφωσης µε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Διεθνούς 

Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Η πλήρης και µόνιµη αναστολή όλων των 

δραστηριοτήτων εµπλουτισµού και επανακατεργασίας, σε εθελοντική βάση, θα ανοίξει τον 

δρόµο σε συνοµιλίες για µακροπρόθεσµη, αµοιβαία επωφελή, συνεργασία. 
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40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη θα 

συνεχίσουν να επιδιώκουν ενεργά –ιδίως µέσω των προσπαθειών της Γαλλίας, της 

Γερµανίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και του Ύπατου Εκπροσώπου- την επίτευξη προόδου 

όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό ζήτηµα πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου του ΙΑΕΑ που θα αρχίσει στις 25 Νοεµβρίου 2004. 

 

41. Εάν οι πρόσφατες συνοµιλίες ολοκληρωθούν µε επιτυχία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

συµφώνησε ότι οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη Συµφωνίας Εµπορίου και Συνεργασίας 

θα επαναληφθούν το συντοµότερο δυνατόν µετά την επαλήθευση της αναστολής του 

πυρηνικού προγράµµατος. 

 

Ουκρανία 

 

42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί την Ουκρανία σηµαντικό γείτονα και εταίρο. Ως εκ τούτου, 

αισθάνεται απογοήτευση γιατί κατά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην 

Ουκρανία στις 31 Οκτωβρίου δεν τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα δηµοκρατικών εκλογών. 

 

43. Η ΕΕ χαιρέτισε το υψηλό ποσοστό συµµετοχής των ψηφοφόρων ως θετικό στοιχείο. 

 

44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τις ουκρανικές αρχές να αντιµετωπίσουν τις παρατηρηθείσες 

ελλείψεις εγκαίρως πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών και να δηµιουργήσουν συνθήκες 

που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, ιδίως εξασφαλίζοντας τη 

δίκαιη πρόσβαση των δύο υποψηφίων στα κρατικά µέσα ενηµέρωσης. 

 

Κοινή στρατηγική για τη Μεσόγειο 

 

45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την έκθεση για την εφαρµογή της Κοινής Στρατηγικής 

για την περιοχή της Μεσογείου και συµφώνησε να παρατείνει την περίοδο εφαρµογής της 

κατά 18 µήνες µέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2006. 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που αποδίδει στην ανάπτυξη ενός 

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ανταποκρινόµενο σε ένα βασικό µέληµα των λαών 

των κρατών που έχουν συνενωθεί στα πλαίσια της Ένωσης. 

 

Κατά τα τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέτεινε το ρόλο της για τη διασφάλιση της 

αστυνοµικής, της τελωνειακής και της δικαστικής συνεργασίας και για την ανάπτυξη 

συντονισµένης πολιτικής όσον αφορά το άσυλο, τη µετανάστευση και τους ελέγχους των 

εξωτερικών συνόρων. Η ανάπτυξη αυτή θα συνεχισθεί µε την περαιτέρω παγίωση ενός κοινού 

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης από τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της 

Ευρώπης, που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 29 Οκτωβρίου 2004. Η Συνθήκη αυτή καθώς και οι 

προηγούµενες Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άµστερνταµ και της Νίκαιας δηµιούργησαν 

προοδευτικά ένα κοινό νοµικό πλαίσιο στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων, και την ενσωµάτωση αυτού του τοµέα πολιτικής σε άλλους τοµείς πολιτικής της 

Ένωσης. 

 

Μετά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, το 1999, η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός γενικού 

προγράµµατος. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν επιτευχθεί όλοι οι αρχικοί στόχοι, έχει σηµειωθεί 

γενική και συντονισµένη πρόοδος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 

αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη πενταετία, τέθηκαν τα θεµέλια για µια κοινή 

πολιτική στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης, προετοιµάσθηκε η εναρµόνιση των 

συνοριακών ελέγχων, βελτιώθηκε η αστυνοµική συνεργασία, και έχουν προχωρήσει οι 

προκαταρκτικές εργασίες για τη δικαστική συνεργασία µε βάση την αρχή της αµοιβαίας 

αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων. 
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Η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της έχει γίνει πιο επείγον ζήτηµα, 

κυρίως ύστερα από τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις Ηνωµένες 

Πολιτείες και της 11ης Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη. Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαίως ελπίζουν ότι, 

παράλληλα µε την εξασφάλιση της τήρησης των θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει αποτελεσµατικότερη κοινή προσέγγιση για τα διασυνοριακά 

προβλήµατα, όπως η παράνοµη µετανάστευση, η εµπορία ανθρώπων και η οργανωµένη λαθραία 

µετανάστευση, η τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα καθώς και για την πρόληψή τους. 

Κυρίως στον τοµέα της ασφάλειας, ο συντονισµός και η συνοχή µεταξύ της εσωτερικής και της 

εξωτερικής διάστασης γίνονται ολοένα σηµαντικότεροι και χρειάζεται να εξακολουθήσουν να 

επιδιώκονται µε θέρµη. 

 

Πέντε έτη µετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε, είναι καιρός να τεθεί νέο 

θεµατολόγιο ώστε να µπορέσει η Ένωση να στηριχτεί στα επιτεύγµατα αυτά και να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά τις νέες προκλήσεις που θα παρουσιαστούν. Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο ενέκρινε αυτό το νέο πολυετές πρόγραµµα, γνωστό ως Πρόγραµµα της Χάγης. Το 

πρόγραµµα αυτό αντανακλά τις φιλοδοξίες που περιέχονται στη Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης και συµβάλλει στην προετοιµασία της Ένωσης για την έναρξη ισχύος 

του. Λαµβάνει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής
1
 για την οποία εξέφρασε ικανοποίηση το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2004 καθώς και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

της 14ης Οκτωβρίου
2
, ιδίως σε ό,τι αφορά τη µετάβαση στη λήψη αποφάσεων µε ειδική 

πλειοψηφία και τη διαδικασία συναπόφασης κατά το άρθρο 67 παρ. 2 της ΣΕΚ. 

 

Στόχος του Προγράµµατος της Χάγης είναι να βελτιωθεί η κοινή ικανότητα της Ένωσης και των 

κρατών µελών της να διασφαλίζουν θεµελιώδη δικαιώµατα, στοιχειώδη δικονοµικά εχέγγυα και 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να παρέχουν προστασία σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης για τους 

Πρόσφυγες και µε άλλες διεθνείς συνθήκες στα πρόσωπα που έχουν ανάγκη, να ρυθµίζουν τα 

µεταναστευτικά ρεύµατα και να ελέγχουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, να καταπολεµούν το 

οργανωµένο διασυνοριακό έγκληµα και να καταστέλλουν την τροµοκρατική απειλή, να αξιοποιούν 

το δυναµικό της Ευρωπόλ και της Eurojust, να προωθούν περαιτέρω την αµοιβαία αναγνώριση 

δικαστικών αποφάσεων και πιστοποιητικών όσον αφορά αστικά και ποινικά ζητήµατα και να 

εξαλείφουν τα νοµικά και δικαστικά εµπόδια στις διαφορές σε αστικά και οικογενειακά θέµατα οι 

οποίες έχουν διασυνοριακές συνέπειες. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί προς όφελος των 

πολιτών µας µέσω της ανάπτυξης ενός κοινού συστήµατος ασύλου και µέσω της βελτίωσης της 

πρόσβασης στα δικαστήρια, της έµπρακτης αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας, της 

προσέγγισης των νοµοθεσιών και της ανάπτυξης κοινών πολιτικών. 

                                                 
1
 COM(2004) 401 τελικό 

2
  P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004 
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Κεντρικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον θα είναι η πρόληψη και η καταστολή της τροµοκρατίας. Μια 

κοινή προσέγγιση στον τοµέα αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή σύµφωνα µε την οποία κατά 

την διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, τα κράτη µέλη οφείλουν να συνεκτιµούν στο ακέραιο την 

ασφάλεια της Ένωσης ως ενιαίας οντότητας. Πέραν αυτού, θα ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο να εγκρίνει το Δεκέµβριο του 2004 τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά 

για την περίοδο 2005-2012 η οποία θα προστεθεί στο εν λόγω πρόγραµµα. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι το κοινό εγχείρηµα της ενίσχυσης του χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης έχει ζωτική σηµασία προκειµένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη ασφαλών 

κοινοτήτων, αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Κατόπιν 

τούτου, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα, η εσωτερική ασφάλεια και η 

πρόληψη της τροµοκρατίας θα πρέπει θα θεωρούνται ως αδιαχώριστες συνιστώσες στο πλαίσιο της 

Ένωσης στο σύνολό της. Ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης απαιτεί πολυτοµεακή και συνδυασµένη δράση τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο µεταξύ των αρµοδίων αρχών επιβολής του νόµου, ιδίως των αστυνοµικών και των 

τελωνειακών αρχών και των αρχών φύλαξης των συνόρων. 

 

Υπό το πρίσµα του Προγράµµατος αυτού, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει το 2005 στο Συµβούλιο σχέδιο δράσης, στο οποίο οι στόχοι και οι προτεραιότητες του 

προγράµµατος αυτού θα µετατρέπονται σε συγκεκριµένες ενέργειες. Το σχέδιο θα περιέχει 

χρονοδιάγραµµα υιοθέτησης και εφαρµογής όλων των δράσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί 

το Συµβούλιο να µεριµνήσει για την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος καθενός εκ των διαφόρων 

µέτρων. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει στο Συµβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του 

προγράµµατος της Χάγης («πίνακα αποτελεσµάτων»). 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 

 

1. Γενικές αρχές 

Στόχος του προγράµµατος που εκτίθεται κατωτέρω είναι να ανταποκριθεί στην πρόκληση και στις 

προσδοκίες των πολιτών µας. Βασίζεται σε µια πραγµατιστική προσέγγιση καθώς και στις 

διεξαγόµενες εργασίες στα πλαίσια του προγράµµατος του Τάµπερε, στα σηµερινά σχέδια δράσης 

και σε αξιολόγηση των µέτρων πρώτης γενεάς. Στηρίζεται επίσης στις γενικές αρχές της 

επικουρικότητας, της αναλογικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασµού των διαφόρων νοµικών 

συστηµάτων και παραδόσεων των κρατών µελών. 
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Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης (εφεξής «Συνταγµατική Συνθήκη») 

χρησιµεύει ως κατευθυντήρια γραµµή για το επίπεδο φιλοδοξίας, αλλά οι υφιστάµενες Συνθήκες 

παρέχουν τη νοµική βάση για την ανάληψη δράσης του Συµβουλίου µέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η 

Συνταγµατική Συνθήκη. Ως εκ τούτου, οι διάφοροι τοµείς πολιτικής εξετάσθηκαν για να 

διαπιστωθεί κατά πόσον θα µπορούσαν να αρχίσουν ήδη οι προπαρασκευαστικές εργασίες ή 

µελέτες, ούτως ώστε να µπορέσουν να ληφθούν τα µέτρα που προβλέπονται στη Συνταγµατική 

Συνθήκη µόλις αυτή τεθεί σε ισχύ. 

 

Τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων 

Δικαιωµάτων και από το Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων στο Τµήµα ΙΙ της Συνταγµατικής 

Συνθήκης συµπεριλαµβανοµένων των επεξηγηµατικών σηµειωµάτων, καθώς και από τη Σύµβαση 

της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά. Ταυτόχρονα, το πρόγραµµα 

αποσκοπεί στην επίτευξη πραγµατικής και σηµαντικής προόδου για την ενίσχυση της αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης και την προώθηση των κοινών πολιτικών προς όφελος του συνόλου των πολιτών µας. 

 

2. Προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

Η ενσωµάτωση του Χάρτη στη Συνταγµατική Συνθήκη και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών θα 

δηµιουργήσει, τόσο για την Ένωση όσο και για τα θεσµικά της όργανα, τη νοµική υποχρέωση να 

µεριµνά ώστε, σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς της, τα θεµελιώδη δικαιώµατα να µην γίνονται 

απλώς σεβαστά αλλά και να προάγονται ενεργά. 

 

Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπενθυµίζοντας τη σταθερή του δέσµευση να αντιταχθεί 

σε κάθε µορφή ρατσισµού, αντισηµιτισµού και ξενοφοβίας η οποία εκφράστηκε το Δεκέµβριο του 

2003, χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την επέκταση της εντολής του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας ώστε να µετατραπεί σε Οργανισµό 

Ανθρώπινων Δικαιωµάτων. 

 

3. Εφαρµογή και αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του προγράµµατος του Τάµπερε
1
 στην οποία προέβη η Επιτροπή καταδεικνύει τη 

σαφή ανάγκη κατάλληλης και έγκαιρης εφαρµογής και αξιολόγησης κάθε είδους µέτρων στο χώρο 

της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. 

                                                 
1
  COM (2004) 401 τελικό 
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Είναι ζωτικής σηµασίας να διαµορφώσει το Συµβούλιο το 2005 πρακτικές µεθόδους για τη 

διευκόλυνση της έγκαιρης εφαρµογής σε όλους τους τοµείς πολιτικής: τα µέτρα που απαιτούν 

πόρους των εθνικών αρχών θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα σχέδια για την 

εξασφάλιση αποτελεσµατικότερης εφαρµογής, και η διάρκεια της περιόδου εφαρµογής θα πρέπει 

να συνδέεται στενότερα µε την πολυπλοκότητα του εκάστοτε µέτρου. Η τακτική υποβολή 

εκθέσεων προόδου από την Επιτροπή στο Συµβούλιο κατά την περίοδο εφαρµογής αναµένεται ότι 

θα αποτελέσει κίνητρο για την ανάληψη δράσης στα κράτη µέλη. 

 

Η αξιολόγηση της εφαρµογής καθώς και των επιπτώσεων όλων των µέτρων είναι, κατά τη γνώµη 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ουσιαστικής σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα της δράσης της 

Ένωσης. Οι αξιολογήσεις που θα αναληφθούν από 1ης Ιουλίου 2005 πρέπει να είναι συστηµατικές, 

αντικειµενικές, αµερόληπτες και αποτελεσµατικές, ενώ θα αποφεύγουν την πρόκληση υπερβολικού 

διοικητικού φόρτου για τις εθνικές αρχές και την Επιτροπή. Θα έχουν ως στόχο την εξέταση της 

αποτελεσµατικότητας του µέτρου και την υποβολή προτάσεων για την επίλυση προβληµάτων που 

ανακύπτουν κατά την υλοποίηση και/ή την εφαρµογή του. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει 

ετήσια έκθεση αξιολόγησης των µέτρων την οποία θα υποβάλλει στο Συµβούλιο και µε την οποία 

θα ενηµερώνονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εκπονήσει προτάσεις, που θα υποβληθούν µόλις τεθεί σε ισχύ 

η Συνταγµατική Συνθήκη, σχετικά µε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust και στην εξέταση των 

δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. 

 

4. Επισκόπηση 

Δεδοµένου ότι το πρόγραµµα θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια περιόδου κατά την οποία θα τεθεί 

σε ισχύ η Συνταγµατική Συνθήκη, κρίνεται ότι θα ήταν χρήσιµη η διεξαγωγή επισκόπησης. Προς 

τούτο, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έως την έναρξη ισχύος της Συνταγµατικής Συνθήκης 

(1η Νοεµβρίου 2006) έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο που θα έχει 

σηµειωθεί και να προτείνει τις απαιτούµενες προσθήκες στο πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τη 

µεταβολή της νοµικής βάσης λόγω της έναρξης ισχύος της. 
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ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 

 

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

1.1 Ιθαγένεια της Ένωσης 

Το δικαίωµα όλων των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελευθέρως στην 

επικράτεια των κρατών µελών είναι το κεντρικό δικαίωµα της ιθαγένειας της Ένωσης. Η σηµασία 

της ιθαγένειας της Ένωσης στην πράξη θα ενισχυθεί µε την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας 2004/38
1
, 

η οποία κωδικοποιεί την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα αυτό, την αποσαφηνίζει και την 

απλουστεύει. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει το 2008 έκθεση στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο που θα συνοδεύεται από προτάσεις, εάν κρίνεται απαραίτητο, που θα επιτρέπουν 

στους πολίτες της ΕΕ να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους ιδίους όρους υπό 

τους οποίους οι πολίτες ενός κράτους µέλους κυκλοφορούν ή αλλάζουν τόπο διαµονής στη χώρα 

τους, σύµφωνα µε καθιερωµένες αρχές του κοινοτικού δικαίου. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρακινεί τα όργανα της Ένωσης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, 

να διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την 

κοινωνία των πολιτών και να προάγουν και να διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών στη 

δηµόσια ζωή. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να 

δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέµηση του αντισηµιτισµού, του ρατσισµού και της 

ξενοφοβίας. 

 

1.2 Άσυλο, πολιτική µετανάστευσης και πολιτική συνόρων 

Οι διεθνείς µεταναστευτικές ροές θα συνεχισθούν. Απαιτείται µια συνολική προσέγγιση, που θα 

περιλαµβάνει όλα τα στάδια της µετανάστευσης όσον αφορά τα γενεσιουργά αίτια της 

µετανάστευσης, τις πολιτικές εισόδου και εισδοχής και τις πολιτικές ένταξης και επιστροφής. 

 

                                                 
1
  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 

2004 σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της ΄Ενωσης και των µελών των οικογενειών τους 

να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 

64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 

90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ 

 ΕΕ L 158 της 30.04.2004, σ. 77 
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Για τη διαµόρφωση µιας τέτοιας προσέγγισης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παροτρύνει το Συµβούλιο, 

τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να επιδιώξουν συντονισµένες, ισχυρές και ουσιαστικές σχέσεις 

εργασίας των αρµοδίων για την πολιτική µετανάστευσης και ασύλου µε τους αρµόδιους για άλλους 

τοµείς πολιτικής που άπτονται των τοµέων αυτών. 

 

Η συντελούµενη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα του ασύλου και της 

µετανάστευσης θα πρέπει να βασίζεται σε µια κοινή ανάλυση των µεταναστευτικών φαινοµένων σε 

όλες τους τις πτυχές. Η ενίσχυση της συλλογής, της παροχής, της ανταλλαγής και της 

αποτελεσµατικής χρήσης ενηµερωµένων πληροφοριών και στοιχείων όσον αφορά όλες τις σχετικές 

µεταναστευτικές εξελίξεις είναι καίριας σηµασίας. 

 

Η δεύτερη φάση της ανάπτυξης κοινής πολιτικής στον τοµέα του ασύλου, της µετανάστευσης και 

των συνόρων άρχισε την 1η Μαΐου 2004. Θα πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη 

ανάληψη ευθυνών συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών επιπτώσεων της και της στενότερης 

πρακτικής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών, της τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης και ανταλλαγής 

πληροφοριών, της παρακολούθησης της κατάλληλης και έγκαιρης υλοποίησης και εφαρµογής 

πράξεων καθώς και της περαιτέρω εναρµόνισης της νοµοθεσίας. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής και τις ισχυρές 

απόψεις που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σύστασή
1
 του, καλεί το Συµβούλιο να 

εκδώσει απόφαση µε βάση το άρθρο 67 παρ. 2 ΣΕΚ, αµέσως µετά από την τυπική διαβούλευση µε 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αργότερο µέχρι την 1η Απριλίου 2005, για την εφαρµογή της 

διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 251 ΣΕΚ σε όλα τα µέτρα του Τίτλου IV προκειµένου να 

ενισχυθεί η ελευθερία, µε την επιφύλαξη της Συνθήκης της Νίκαιας, πλην της νόµιµης 

µετανάστευσης. 

 

1.3. Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου 

Στόχοι του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου, στη δεύτερη φάση του, θα είναι η θέσπιση 

κοινής διαδικασίας ασύλου και ενιαίου καθεστώτος για τα άτοµα στα οποία χορηγείται άσυλο ή 

επικουρική προστασία. Θα βασίζεται στην πλήρη και άνευ αποκλεισµών εφαρµογή της Σύµβασης 

της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, καθώς και άλλων σχετικών Συνθηκών, και θα ερείδεται σε 

διεξοδική και πλήρη αξιολόγηση των νοµικών πράξεων οι οποίες θα έχουν εκδοθεί στην πρώτη 

φάση. 

                                                 
1
  P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παροτρύνει τα κράτη µέλη να υλοποιήσουν πλήρως και αµελλητί την 

πρώτη φάση. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο αναµένεται ότι θα εκδώσει οµόφωνα, σύµφωνα µε το 

άρθρο 67 παρ. 5 ΣΕΚ, την οδηγία σχετικά µε τις διαδικασίες ασύλου το συντοµότερο δυνατό. Η 

Επιτροπή καλείται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των νοµικών πράξεων της πρώτης φάσης κατά 

το 2007 και να υποβάλει τις πράξεις και τα µέτρα της δεύτερης φάσης στο Συµβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειµένου να εκδοθούν πριν από τα τέλη του 2010. Στο πλαίσιο αυτό, 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει µελέτη σχετικά µε τη σκοπιµότητα, τις 

δυνατότητες και τις δυσκολίες, καθώς και τις νοµικές και πρακτικές επιπτώσεις της από κοινού 

διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου εντός της Ένωσης. Επίσης, µια χωριστή µελέτη, που θα 

πραγµατοποιηθεί σε στενή συνεννόηση µε την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες, θα εξετάζει τα πλεονεκτήµατα, τη σκοπιµότητα και το εφικτό της από κοινού 

διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου εκτός της επικράτειας της Ένωσης, συµπληρωµατικά προς το 

κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου και τηρουµένων των σχετικών διεθνών προτύπων. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να δηµιουργήσουν το 2005 τις 

δέουσες δοµές στις οποίες θα συµµετέχουν οι υπηρεσίες των κρατών µελών στον τοµέα του ασύλου 

µε σκοπό τη διευκόλυνση της συλλογικής συνεργασίας. Έτσι, τα κράτη µέλη θα επικουρούνται, 

µεταξύ άλλων, ώστε να καταλήξουν σε µια ενιαία διαδικασία για την αξιολόγηση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας, να προβαίνουν από κοινού στη συγκέντρωση, την εκτίµηση και την 

αξιοποίηση πληροφοριών όσον αφορά τις χώρες καταγωγής και να αντιµετωπίζουν ειδικές πιέσεις 

επί των συστηµάτων ασύλου και των ικανοτήτων υποδοχής που προκύπτουν, µεταξύ άλλων, από τη 

γεωγραφική τους θέση. Αφού θεσπισθεί µια κοινή διαδικασία ασύλου, οι δοµές αυτές θα πρέπει να 

µετατραπούν, βάσει αξιολόγησης, σε ευρωπαϊκό γραφείο παροχής στήριξης σε όλες τις µορφές 

συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών που αφορά το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση του νέου Ευρωπαϊκού 

Ταµείου για τους Πρόσφυγες για την περίοδο 2005-2010 και υπογραµµίζει την επείγουσα ανάγκη 

να διατηρήσουν τα κράτη µέλη κατάλληλα συστήµατα ασύλου και ικανότητες υποδοχής µέχρις 

ότου θεσπισθεί κοινή διαδικασία ασύλου. Καλεί την Επιτροπή να δεσµεύσει υφιστάµενα κοινοτικά 

κονδύλια για τη στήριξη των κρατών µελών κατά τη διεκπεραίωση αιτήσεων ασύλου και κατά την 

υποδοχή κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών. Καλεί το Συµβούλιο να ορίσει τις κατηγορίες αυτές 

µε βάση πρόταση που θα υποβάλει η Επιτροπή το 2005. 
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1.4 Νόµιµη µετανάστευση και καταπολέµηση της παράνοµης απασχόλησης 

Η νόµιµη µετανάστευση θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονοµίας που 

βασίζεται στη γνώση στην Ευρώπη και στην προαγωγή της οικονοµικής ανάπτυξης και θα 

συµβάλει κατ’ αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Μπορεί επίσης 

να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο στις εταιρικές σχέσεις µε τρίτες χώρες. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι ο καθορισµός του αριθµού µεταναστών εργαζοµένων προς 

εισδοχή εµπίπτει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λαµβάνοντας 

υπόψη το αποτέλεσµα των συζητήσεων για την Πράσινη Βίβλο για την εργασιακή µετανάστευση, 

τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη µέλη και την αρµοδιότητά του για την υλοποίηση της 

στρατηγικής της Λισσαβώνας, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο στρατηγικής για τη νόµιµη 

µετανάστευση, στο οποίο να περιλαµβάνονται διαδικασίες εισδοχής ικανές να ανταποκρίνονται 

ταχέως στις κυµαινόµενες ανάγκες του µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού της αγοράς 

εργασίας, πριν από τα τέλη του 2005. 

 

Δεδοµένου ότι η παραοικονοµία και η παράνοµη απασχόληση µπορούν να ενεργήσουν ως 

παράγοντες έλξης της παράνοµης µετανάστευσης και να οδηγήσουν σε εκµετάλλευση, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων µείωσης της 

παραοικονοµίας που ορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. 

 

1.5 Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 

Η επιτυχής ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και των κατιόντων τους που διαµένουν νόµιµα 

συµβάλλει θετικά στη σταθερότητα και τη συνοχή των κοινωνιών µας. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν αποτελεσµατικές πολιτικές και να αποτραπεί η 

αποµόνωση ορισµένων οµάδων. Ως εκ τούτου είναι καίριας σηµασίας η διαµόρφωση µιας 

συνολικής προσέγγισης µε τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ενωσιακό επίπεδο. 

 

Μολονότι αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει ήδη σηµειωθεί όσον αφορά τη δίκαιη µεταχείριση των 

υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά τη 

δηµιουργία ίσων ευκαιριών για την πλήρη συµµετοχή στην κοινωνία. Πρέπει να επιδιωχθεί ενεργά 

η εξάλειψη των εµποδίων για την ένταξη. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη στενότερου συντονισµού των εθνικών πολιτικών 

ένταξης και των πρωτοβουλιών της ΕΕ στον τοµέα αυτό. Εν προκειµένω, θα πρέπει να καθορισθούν 

οι κοινές βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ένταξη. 

 

Οι αρχές αυτές, που συνδέουν όλους τους τοµείς πολιτικής που σχετίζονται µε την ένταξη, θα 

πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές. Η ένταξη: 

• είναι µια συνεχής, αµφίδροµη διαδικασία στην οποία συµµετέχουν αφενός οι νοµίµως 

διαµένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών και αφετέρου η κοινωνία υποδοχής· 

• περιλαµβάνει, αλλά όχι µόνον, µια πολιτική κατά των διακρίσεων· 

• συνεπάγεται το σεβασµό των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεµελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων· 

• απαιτεί βασικές δεξιότητες για τη συµµετοχή στην κοινωνία· 

• βασίζεται στις συχνές επαφές και τον διαπολιτισµικό διάλογο µεταξύ όλων των µελών της 

κοινωνίας στα πλαίσια κοινών φόρουµ και δραστηριοτήτων µε σκοπό τη βελτίωση της 

αµοιβαίας κατανόησης· 

• καλύπτει ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης και της 

εκπαίδευσης. 

 

Ένα πλαίσιο, που θα βασίζεται στις εν λόγω κοινές βασικές αρχές, θα αποτελέσει το θεµέλιο για 

την ανάληψη µελλοντικών πρωτοβουλιών στην ΕΕ, που θα στηρίζονται σε σαφείς στόχους και 

µέσα αξιολόγησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο και την 

Επιτροπή να προωθήσουν τη διαρθρωτική ανταλλαγή πείρας και πληροφοριών σχετικά µε την 

ένταξη, που θα υποστηρίζεται µε την κατάρτιση ευρέως προσιτής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο. 

 

1.6 Η εξωτερική διάσταση του ασύλου και της µετανάστευσης 

 

1.6.1 Σύµπραξη µε τρίτες χώρες 

Το άσυλο και η µετανάστευση είναι ως εκ της φύσεώς τους διεθνή ζητήµατα. Η πολιτική της ΕΕ θα 

πρέπει να έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τρίτες χώρες, σε πλήρη σύµπραξη, χρησιµοποιώντας όπου 

υπάρχουν υφιστάµενα κοινοτικά κονδύλια, στις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν την ικανότητα 

που διαθέτουν για τη διαχείριση της µετανάστευσης και την προστασία των προσφύγων, την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, την ενηµέρωση για νόµιµους 

διαύλους µετανάστευσης, την επίλυση προσφυγικών καταστάσεων µε την παροχή καλύτερης 

πρόσβασης σε βιώσιµες λύσεις, τη δηµιουργία ικανότητας ελέγχου των συνόρων, την ενίσχυση της 

ασφάλειας των εγγράφων και την αντιµετώπιση του προβλήµατος της επιστροφής. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η ανεπαρκής διαχείριση µεταναστευτικών ροών µπορεί 

να οδηγήσει σε ανθρωπιστικές καταστροφές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιθυµεί να εκφράσει τη 

βαθύτατη ανησυχία του για τις ανθρώπινες τραγωδίες που σηµειώνονται στη Μεσόγειο λόγω 

προσπαθειών παράνοµης εισόδου στην ΕΕ. Καλεί όλα τα κράτη να εντείνουν τη συνεργασία τους 

για την πρόληψη περαιτέρω θανάτων. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τη διαδικασία της 

πλήρους ένταξης της µετανάστευσης στις υπάρχουσες και τις µελλοντικές σχέσεις της ΕΕ µε τρίτες 

χώρες. Καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την ενσωµάτωση της µετανάστευσης στα έγγραφα ανά 

χώρα και περιφερειακής στρατηγικής για όλες τις σχετικές τρίτες χώρες µέχρι την άνοιξη του 2005. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συµβάλει, µε πνεύµα 

συνυπευθυνότητας, σε ένα πλέον προσιτό, δίκαιο και αποτελεσµατικό σύστηµα διεθνούς 

προστασίας σε σύµπραξη µε τρίτες χώρες, και να παράσχει πρόσβαση στην προστασία και 

βιώσιµες λύσεις το νωρίτερο δυνατόν. Οι χώρες σε περιοχές καταγωγής και διέλευσης θα 

ενθαρρυνθούν στις προσπάθειές τους προκειµένου να ενισχύσουν την ικανότητα προστασίας των 

προσφύγων. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί όλες τις τρίτες χώρες να 

προσχωρήσουν και να τηρούν τη Σύµβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες. 

 

1.6.2 Σύµπραξη µε χώρες και περιοχές καταγωγής 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά µε τη βελτίωση της πρόσβασης σε βιώσιµες λύσεις
1
 και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

ενωσιακά περιφερειακά προγράµµατα προστασίας σε σύµπραξη µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες 

χώρες και σε στενή διαβούλευση και συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των ΗΕ για τους 

Πρόσφυγες (UNHCR). Τα προγράµµατα αυτά θα βασισθούν στην πείρα που θα αποκτηθεί από 

πιλοτικά προγράµµατα προστασίας που θα δροµολογηθούν πριν από τα τέλη του 2005. Τα 

προγράµµατα αυτά θα περιλαµβάνουν ευρύ φάσµα συναφών µέσων, που θα είναι κατά κύριο λόγο 

εστιασµένα στη δηµιουργία υποδοµών, καθώς και κοινό πρόγραµµα επανεγκατάστασης για τα 

κράτη µέλη που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραµµα. 

 

                                                 
1
  COM(2004) 410 τελικό 
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Οι πολιτικές που διασυνδέουν µετανάστευση, αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια 

θα πρέπει να διαθέτουν συνοχή και να αναπτύσσονται µε σύµπραξη και διάλογο µε χώρες και 

περιοχές καταγωγής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ήδη 

σηµειωθείσα πρόοδο, καλεί το Συµβούλιο να αναπτύξει τις πολιτικές αυτές, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στα γενεσιουργά αίτια, τους παράγοντες που ωθούν στη µετανάστευση και τη µείωση της 

φτώχειας, και παρακινεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριµένες και προσεκτικά εκπονηµένες 

προτάσεις το αργότερο µέχρι την άνοιξη του 2005. 

 

1.6.3 Σύµπραξη µε χώρες και περιοχές διέλευσης 

Όσον αφορά τις χώρες διέλευσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη 

εντατικοποιηµένης συνεργασίας και δηµιουργίας υποδοµών, τόσο στα νότια όσο και στα ανατολικά 

σύνορα της ΕΕ, προκειµένου να µπορούν οι χώρες αυτές να διαχειρίζονται καλύτερα τη 

µετανάστευση και να παρέχουν κατάλληλη προστασία στους πρόσφυγες. Θα παρασχεθεί στήριξη 

για τη δηµιουργία υποδοµών σε εθνικά συστήµατα ασύλου, για τον έλεγχο των συνόρων και για 

την ευρύτερη συνεργασία σε θέµατα µετανάστευσης στις χώρες που επιδεικνύουν ειλικρινή 

δέσµευση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάµει της Σύµβασης της Γενεύης για τους 

Πρόσφυγες. 

 

Η πρόταση κανονισµού για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής σχέσης
1
 

παρέχει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την εντατικοποίηση της συνεργασίας και του διαλόγου µε τις 

γειτονικές χώρες, µεταξύ άλλων γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, σχετικά µε το άσυλο και τη 

µετανάστευση, και για τη δροµολόγηση νέων µέτρων. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

ζητά να του υποβληθεί έκθεση σχετικά µε την πρόοδο και σχετικά µε τα επιτεύγµατα, πριν από τα 

τέλη του 2005. 

 

1.6.4 Πολιτική επιστροφής και επανεισδοχής 

Οι µετανάστες που δεν έχουν ή δεν έχουν πλέον το δικαίωµα να παραµείνουν νοµίµως στην ΕΕ 

πρέπει να επιστρέφουν οικειοθελώς ή, αν χρειάζεται, υποχρεωτικώς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

ζητά την εκπόνηση, πάνω σε κοινά πρότυπα, µιας αποτελεσµατικής πολιτικής αποµάκρυνσης και 

επαναπατρισµού ατόµων που θα επαναπατρίζονται µε ανθρώπινο τρόπο και µε πλήρη σεβασµό των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειάς τους. 

                                                 
1
  COM(2004) 628 τελικό 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι είναι ουσιαστικής σηµασίας να αρχίσει το Συµβούλιο, κατά 

τις αρχές του 2005, συζητήσεις σχετικά µε τους στοιχειώδεις κανόνες για τις διαδικασίες 

επιστροφής στους οποίους θα περιλαµβάνονται στοιχειώδεις κανόνες για την στήριξη 

αποτελεσµατικών εθνικών προσπαθειών αποµάκρυνσης. Στις προτάσεις θα πρέπει επίσης να 

λαµβάνονται υπόψη ειδικά µελήµατα όσον αφορά τη διαφύλαξη της δηµόσιας τάξης και της 

ασφάλειας. Είναι απαραίτητη µια συνεκτική προσέγγιση µεταξύ της πολιτικής επιστροφών και 

όλων των άλλων πτυχών των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας µε τρίτες χώρες, όπως επίσης 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο πρόβληµα των υπηκόων αυτών των τρίτων χωρών που δεν 

είναι κάτοχοι διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων ταυτότητας. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση για: 

• στενότερη συνεργασία µε αµοιβαία τεχνική συνδροµή, 

• τη δροµολόγηση της προπαρασκευαστικής φάσης για ένα ευρωπαϊκό ταµείο επιστροφών, 

• κοινά ολοκληρωµένα προγράµµατα επιστροφής ανά χώρα και ανά περιοχή, 

• τη δηµιουργία ευρωπαϊκού ταµείου επιστροφών µέχρι το 2007, λαµβάνοντας υπόψη την 

αξιολόγηση της προπαρασκευαστικής φάσης, 

• την έγκαιρη σύναψη κοινοτικών συµφωνιών επανεισδοχής, 

• τον ταχύ διορισµό από την Επιτροπή ενός Ειδικού Αντιπροσώπου για µια κοινή πολιτική 

επανεισδοχής. 

 

1.7 Διαχείριση µεταναστευτικών ρευµάτων 

 

1.7.1 Συνοριακοί έλεγχοι και καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της ταχείας κατάργησης των ελέγχων των 

εσωτερικών συνόρων, της περαιτέρω βαθµιαίας καθιέρωσης του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της ενίσχυσης των ελέγχων και της επιτήρησης των 

εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Στη συνάρτηση αυτή υπογραµµίσθηκε η ανάγκη αλληλεγγύης 

και δίκαιας κατανοµής των ευθυνών καθώς και των οικονοµικών επιπτώσεων µεταξύ των κρατών 

µελών. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρακινεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να λάβουν 

όλα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε να µπορέσουν να καταργηθούν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα 

το συντοµότερο δυνατόν, εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες οι απαιτήσεις για την εφαρµογή του 

κεκτηµένου Σένγκεν και αφού έχει καταστεί λειτουργικό το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν 

(SIS II) το 2007. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η αξιολόγηση της εφαρµογής του σχετικού 

µη SIS II κεκτηµένου θα αρχίσει το πρώτο εξάµηνο του 2006. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα, την 

1η Μαΐου 2005. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση του Οργανισµού στο Συµβούλιο πριν 

από τα τέλη του 2007. Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει ανασκόπηση των καθηκόντων του 

Οργανισµού καθώς και εκτίµηση του κατά πόσον ο Οργανισµός θα πρέπει να ασχολείται και µε 

άλλες πτυχές της διαχείρισης των συνόρων, συµπεριλαµβανοµένης της ενισχυµένης συνεργασίας 

µε τελωνειακές υπηρεσίες και λοιπές αρµόδιες αρχές για θέµατα ασφαλείας εµπορευµάτων. 

 

Ο έλεγχος και η επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων εµπίπτει στη σφαίρα καθηκόντων των 

εθνικών συνοριακών αρχών. Ωστόσο, προκειµένου να παρασχεθεί στήριξη στα κράτη µέλη όσον 

αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ελέγχου και επιτήρησης µακρών ή δυσχερών τµηµάτων των 

εξωτερικών συνόρων, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν ειδικές 

και απρόβλεπτες περιστάσεις λόγω εκτάκτων µεταναστευτικών πιέσεων στα σύνορα αυτά, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: 

• καλεί το Συµβούλιο να δηµιουργήσει οµάδες εθνικών εµπειρογνωµόνων οι οποίες θα µπορούν 

να παρέχουν ταχεία τεχνική και επιχειρησιακή συνδροµή στα κράτη µέλη που την ζητούν, µετά 

από κατάλληλη ανάλυση κινδύνων από τον Οργανισµό Διαχείρισης των Συνόρων και δρώντας 

στα πλαίσιά του, µε βάση πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τις κατάλληλες εξουσίες και τη 

χρηµατοδότηση των οµάδων αυτών, η οποία θα υποβληθεί το 2005· 

• καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να συστήσουν το αργότερο µέχρι τα τέλη του 2006 

κοινοτικό ταµείο διαχείρισης των συνόρων· 

• καλεί την Επιτροπή, να υποβάλει, µόλις ολοκληρωθεί η εξάλειψη των ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα, πρόταση για τη συµπλήρωση του υφισταµένου µηχανισµού αξιολόγησης Σένγκεν µε 

εποπτικό µηχανισµό που θα διασφαλίζει την πλήρη εµπλοκή των εµπειρογνωµόνων των 

κρατών µελών, καθώς και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις. 
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Στην επανεξέταση των καθηκόντων του υπό µελέτη Οργανισµού, και δη στην αξιολόγηση της 

λειτουργίας των οµάδων εθνικών εµπειρογνωµόνων, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η 

σκοπιµότητα τη δηµιουργίας ευρωπαϊκού συστήµατος συνοριακών φρουρών. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις κοινές τους αναλύσεις όσον 

αφορά τις µεταναστευτικές διαδροµές και τις πρακτικές λαθρεµπορίου και εµπορίας ανθρώπων, 

καθώς και όσον αφορά εγκληµατικά δίκτυα ενεργά στον τοµέα αυτόν, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο 

του Οργανισµού Διαχείρισης των Συνόρων και σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπόλ και την 

Eurojust. Καλεί επίσης το Συµβούλιο και την Επιτροπή να µεριµνήσουν για τη σταθερή 

εγκαθίδρυση δικτύων µεταναστευτικών συνδέσµων σε σχετικές τρίτες χώρες. Εν προκειµένω, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ευπρόσδεκτη κάθε πρωτοβουλία κρατών µελών για εθελοντική 

συνεργασία στη θάλασσα, και δη για επιχειρήσεις διάσωσης σύµφωνα µε την εθνική και διεθνή 

νοµοθεσία, η οποία θα συµπεριλαµβάνει ενδεχοµένως τη µελλοντική συνεργασία µε τρίτες χώρες. 

 

Προκειµένου να καταρτισθούν κοινά πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές και µηχανισµοί για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το 

Συµβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν σχετικό σχέδιο το 2005. 

 

1.7.2 Συστήµατα βιοµετρίας και πληροφοριών 

Η διαχείριση µεταναστευτικών ροών, καθώς και η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, 

θα πρέπει να ενισχυθεί µε τη θέσπιση αδιάλειπτης σειράς µέτρων ασφαλείας που συνδέουν 

αποτελεσµατικά τις διαδικασίες αίτησης θεώρησης µε τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου στα 

σηµεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων. Τα µέτρα αυτά είναι σηµαντικά και για την πρόληψη 

και τον έλεγχο του εγκλήµατος, και ειδικότερα της τροµοκρατίας. Για να επιτευχθεί αυτό, 

απαιτούνται µια συνεκτική προσέγγιση και εναρµονισµένες λύσεις στην ΕΕ όσον αφορά τα 

βιοµετρικά αναγνωριστικά στοιχεία και τα βιοµετρικά δεδοµένα. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει τον τρόπο µεγιστοποίησης της 

αποτελεσµατικότητας και της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων πληροφοριών της ΕΕ για την 

αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης και τη βελτίωση των συνοριακών ελέγχων καθώς και 

τη διαχείριση των συστηµάτων αυτών µε βάση ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 

διαλειτουργικότητα µεταξύ του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II), του Συστήµατος 

Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και του EURODAC, η οποία θα εκδοθεί το 2005, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθεί η ορθή ισορροπία µεταξύ των στόχων επιβολής του 

νόµου και της διασφάλισης των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν τις 

προσπάθειές τους για την ενσωµάτωση, αµελλητί, βιοµετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στα 

ταξιδιωτικά έγγραφα, στις θεωρήσεις, στις άδειες διαµονής, στα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ 

και στα συστήµατα πληροφοριών και να είναι έτοιµοι να καταρτίσουν στοιχειώδη πρότυπα για τα 

δελτία εθνικής ταυτότητας, λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα της ΔΟΠΑ. 

 

1.7.3 Πολιτική θεωρήσεων 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της κοινής πολιτικής 

θεωρήσεων ως µέρους ενός πολυεπίπεδου συστήµατος µε στόχο τη διευκόλυνση των νόµιµων 

ταξιδιών και την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης µέσω της περαιτέρω εναρµόνισης των 

εθνικών νοµοθεσιών και των πρακτικών διεκπεραίωσης των τοπικών προξενικών αποστολών. Θα 

πρέπει να εγκαθιδρυθούν, µακροπροθέσµως, κοινά γραφεία θεωρήσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις 

συζητήσεις σχετικά µε την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες ορισµένων κρατών τα οποία, σε εθελοντική βάση, 

συνεργάζονται χρησιµοποιώντας κοινό προσωπικό και υλικά µέσα για την έκδοση θεωρήσεων. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: 

• καλεί την Επιτροπή, σε µια πρώτη φάση, να προτείνει τις απαιτούµενες τροποποιήσεις για 

την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών για τις θεωρήσεις και να υποβάλει το 2005 πρόταση 

για την εγκαθίδρυση κοινών κέντρων υποβολής αιτήσεων, εστιάζοντας µεταξύ άλλων σε 

πιθανές συνέργιες για την ανάπτυξη του VIS, να αναθεωρήσει την Κοινή Προξενική 

Εγκύκλιο και να υποβάλει την κατάλληλη πρόταση το αργότερο µέχρι τις αρχές του 2006· 

• υπογραµµίζει τη σκοπιµότητα της ταχείας υλοποίησης του VIS µε αφετηρία την 

ενσωµάτωση, µεταξύ άλλων, αλφαριθµητικών δεδοµένων και φωτογραφιών µέχρι τα τέλη 

του 2006 και βιοµετρικών στοιχείων µέχρι τα τέλη του 2007 το αργότερο· 

• καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση την απαραίτητη πρόταση ώστε να 

τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που έχει συµφωνηθεί για την υλοποίηση του VIS· 

• καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να διασφαλίσει ότι, το 

συντοµότερο δυνατόν, οι πολίτες όλων των κρατών µελών θα µπορούν να ταξιδεύουν χωρίς 

θεώρηση µικρής διάρκειας σε όλες τις τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων µπορούν να 

ταξιδεύουν προς την ΕΕ χωρίς θεώρηση· 
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• καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν, µε σκοπό την ανάπτυξη κοινής 

προσέγγισης, κατά πόσον, στα πλαίσια της ενωσιακής πολιτικής επανεισδοχής, θα πρέπει να 

διευκολυνθεί, κατά περίπτωση, η έκδοση θεωρήσεων µικρής διάρκειας για υπηκόους τρίτων 

χωρών, όπου είναι δυνατόν και σε βάση αµοιβαιότητας, στα πλαίσια µιας πραγµατικής 

σύµπραξης στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων που 

σχετίζονται µε τη µετανάστευση. 

 

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

2.1 Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι πεπεισµένο ότι για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και 

της δικαιοσύνης απαιτείται µια καινοτόµα προσέγγιση της διασυνοριακής ανταλλαγής 

πληροφοριών όσον αφορά την επιβολή του νόµου. Θα πρέπει να είναι πλέον άνευ αντικειµένου το 

απλό γεγονός ότι οι πληροφορίες διασχίζουν τα σύνορα. 

 

Από 1ης Ιανουαρίου 2008, οι ανταλλαγές τέτοιων πληροφοριών θα πρέπει να διέπονται από τους 

όρους που παρατίθενται κατωτέρω όσον αφορά την αρχή της διαθεσιµότητας, πράγµα που σηµαίνει 

ότι, σε ολόκληρη την Ένωση, ένας υπάλληλος κράτους µέλους αρµόδιος για την επιβολή του 

νόµου, ο οποίος χρειάζεται πληροφορίες προκειµένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του, µπορεί να 

τις λαµβάνει από ένα άλλο κράτος µέλος και ότι η υπηρεσία επιβολής του νόµου στο άλλο κράτος 

µέλος που κατέχει τις πληροφορίες αυτές, θα τις παρέχει για το σκοπό που έχει δηλωθεί, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εν εξελίξει έρευνας στο κράτος αυτό. 

 

Με την επιφύλαξη των διεξαγόµενων εργασιών
1
, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει προτάσεις το 

αργότερο µέχρι τα τέλη του 2005 για την εφαρµογή της αρχής της διαθεσιµότητας, στις οποίες θα 

πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 

• η ανταλλαγή µπορεί να γίνεται µόνον για την εκτέλεση νοµικών καθηκόντων· 

• πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις για την ακεραιότητα των προς ανταλλαγή δεδοµένων· 

• η ανάγκη να προστατεύονται οι πηγές πληροφοριών και να εξασφαλίζεται ο εµπιστευτικός 

χαρακτήρας των δεδοµένων σε όλες τις φάσεις της ανταλλαγής και µετά από αυτήν· 

                                                 
1
  Το σχέδιο απόφασης-πλαισίου σχετικά µε την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών 

και µυστικών πληροφοριών µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά σοβαρά αδικήµατα, περιλαµβανοµένων των 

τροµοκρατικών πράξεων, έγγρ. COM(2004) 221 τελικό. 
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• πρέπει να εφαρµόζονται κοινοί κανόνες για την πρόσβαση στα δεδοµένα καθώς και κοινοί 

τεχνικοί κανόνες· 

• πρέπει να διασφαλίζεται η εποπτεία της τήρησης της προστασίας των δεδοµένων και να 

διασφαλίζεται ο προσήκων έλεγχος πριν και µετά την ανταλλαγή· 

• τα άτοµα πρέπει να προστατεύονται από την κατάχρηση δεδοµένων και να έχουν το δικαίωµα 

να ζητήσουν τη διόρθωση εσφαλµένων δεδοµένων. 

 

Οι µέθοδοι ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση της νέας τεχνολογίας και 

πρέπει να είναι προσαρµοσµένες σε κάθε είδος πληροφοριών, όπου χρειάζεται, µέσω αµοιβαίας 

πρόσβασης ή της διαλειτουργικότητας των εθνικών βάσεων δεδοµένων ή µέσω άµεσης (on-line) 

πρόσβασης, συµπεριλαµβανοµένης και της Ευρωπόλ, σε υφιστάµενες κεντρικές βάσεις δεδοµένων 

της ΕΕ, όπως το SIS. Νέες κεντρικές ευρωπαϊκές βάσεις δεδοµένων θα πρέπει να δηµιουργηθούν 

µόνον βάσει µελετών που θα έχουν καταδείξει την προστιθέµενη αξία τους. 

 

2.2 Τροµοκρατία 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι για την αποτελεσµατική πρόληψη και καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας, µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων, απαιτείται από τα κράτη µέλη να 

µην περιορίζουν τις δραστηριότητές τους στη διατήρηση της δικής τους ασφάλειας, αλλά να 

επικεντρώνονται επίσης στην ασφάλεια της Ένωσης στο σύνολό της. 

 

Ως στόχος αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη: 

• χρησιµοποιούν τις δυνατότητες των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας όχι µόνον για να 

αντιµετωπίζουν απειλές κατά της ασφάλειάς τους, αλλά και, ανάλογα µε την περίπτωση, για 

την προάσπιση της εσωτερικής ασφάλειας των άλλων κρατών µελών· 

• θέτουν αµέσως υπόψη των αρµόδιων αρχών των άλλων κρατών µελών, τις πληροφορίες που 

διατίθενται στις υπηρεσίες τους, όσον αφορά απειλές κατά της εσωτερικής ασφάλειας των 

συγκεκριµένων άλλων κρατών µελών· 

• σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν ορισµένα πρόσωπα ή 

εµπορεύµατα στα πλαίσια τροµοκρατικών απειλών, διασφαλίζουν ότι δεν σηµειώνονται κενά 

στην παρακολούθησή τους λόγω του ότι διέρχονται τα σύνορα. 
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Βραχυπροθέσµως, όλα τα στοιχεία της δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της 25ης Μαρτίου 

2004, και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας πρέπει να 

εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται πλήρως, ιδίως το ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται ευρύτερα η 

Ευρωπόλ και η Εurojust, και παρακινείται ο Συντονιστής Αντιτροµοκρατικής Δράσης να 

ενθαρρύνει την επίτευξη προόδου. 

 

Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την πρόσκληση που έχει απευθύνει στην 

Επιτροπή να φέρει προς συζήτηση πρόταση για κοινή προσέγγιση της ΕΕ για τη χρησιµοποίηση 

δεδοµένων όσον αφορά τους επιβάτες για την ασφάλεια των συνόρων και των αεροπορικών 

µεταφορών και για άλλους στόχους επιβολής του νόµου
1
. 

 

Η υψηλού επιπέδου ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ υπηρεσιών ασφαλείας θα πρέπει να 

διατηρηθεί. Ωστόσο, θα πρέπει να βελτιωθεί, λαµβάνοντας υπόψη τη γενική αρχή της 

διαθεσιµότητας που περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 2.1, και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στις εργασιακές µεθόδους των υπηρεσιών ασφαλείας, δηλ. την 

ανάγκη διασφάλισης των µεθόδων συλλογής πληροφοριών, των πηγών πληροφοριών και το 

γεγονός ότι τα δεδοµένα παραµένουν εµπιστευτικά µετά την ανταλλαγή τους. 

 

Από 1ης Ιανουαρίου 2005, το Κέντρο Επιχειρήσεων (SitCen) θα υποβάλλει στο Συµβούλιο 

στρατηγική ανάλυση της τροµοκρατικής απειλής µε βάση πληροφορίες που θα παρέχονται από τις 

υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας των κρατών µελών και, ενδεχοµένως, πληροφορίες που 

παρέχονται από την Ευρωπόλ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία των µέτρων για την καταπολέµηση της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Προσβλέπει δε στην εξέταση συνεκτικής συνολικής 

προσέγγισης που θα του υποβληθεί από τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο και την 

Επιτροπή κατά τη σύνοδο του Δεκεµβρίου του 2004. Στην εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να 

υποδεικνύονται τρόποι βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων µέσων, όπως η 

παρακολούθηση ύποπτων χρηµατοοικονοµικών ροών και η δέσµευση των περιουσιακών στοιχείων, 

και να προτείνονται νέα εργαλεία όσον αφορά τις συναλλαγές τοις µετρητοίς και τα ιδρύµατα που 

εµπλέκονται στις συναλλαγές αυτές. 

 

Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει προτάσεις που να αποβλέπουν στη βελτίωση της ασφάλειας της 

αποθήκευσης και της µεταφοράς των εκρηκτικών, καθώς και στην εξασφάλιση της 

ιχνηλασιµότητας πρόδροµων βιοµηχανικών και χηµικών ουσιών.

                                                 
1
  Δήλωση για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας η οποία υιοθετήθηκε στις 25 Μαρτίου 

2004, έγγρ. 7906/04, σηµείο 6. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσφορη προστασία και 

αρωγή στα θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών. 

 

Το Συµβούλιο, θα πρέπει, µέχρι τα τέλη του 2005, να καταρτίσει µακροπρόθεσµη στρατηγική 

αντιµετώπισης των παραγόντων που συµβάλλουν στη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση 

µε σκοπό την τέλεση τροµοκρατικών ενεργειών. 

 

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται όλα τα µέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση κατά τρόπο 

συνεκτικό ώστε να αντιµετωπισθεί πλήρως το κεντρικό µέληµα – η καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας. Προς τούτο, οι Υπουργοί ΔΕΥ θα πρέπει να έχουν ιθύνοντα ρόλο στα πλαίσια του 

Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και 

Εξωτερικών Σχέσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την κοινοτική νοµοθεσία εγκαίρως 

ώστε να είναι σε θέση να την προσαρµόσει παράλληλα µε τα µέτρα που θα θεσπισθούν για την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές της που αποσκοπούν, όσον αφορά την 

εξωτερική διάσταση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στην καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας. Στα πλαίσια αυτά, το Συµβούλιο καλείται να συστήσει, από κοινού µε την Ευρωπόλ 

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τα σύνορα, ένα δίκτυο εθνικών εµπειρογνωµόνων για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και για τον έλεγχο των συνόρων, που θα είναι 

πρόθυµοι να ανταποκρίνονται στα αιτήµατα τρίτων χωρών για παροχή τεχνικής βοήθειας για την 

κατάρτιση και την εκπαίδευση των αρχών τους. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηµατοδότηση σχεδίων για τη 

δηµιουργία ικανοτήτων καταπολέµησης της τροµοκρατίας σε τρίτες χώρες και να εξασφαλίσει ότι 

διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειµένου η υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων να είναι 

αποτελεσµατική. Το Συµβούλιο επίσης καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στα πλαίσια της 

προτεινόµενης αναθεώρησης των υφιστάµενων µέσων που διέπουν την παροχή εξωτερικής 

βοήθειας, προβλέπονται οι απαιτούµενες διατάξεις ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία, ευέλικτη και 

στοχοθετηµένη βοήθεια για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. 

 

2.3 Αστυνοµική συνεργασία 

Για την αποτελεσµατική καταπολέµηση του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων 

σοβαρών εγκληµάτων και της τροµοκρατίας απαιτείται εντατικοποιηµένη έµπρακτη συνεργασία 

µεταξύ των αστυνοµικών και τελωνειακών αρχών των κρατών µελών και µε την Ευρωπόλ, καθώς 

και καλύτερη αξιοποίηση των σχετικών υφισταµένων µέσων. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρακινεί τα κράτη µέλη να παράσχουν τη δυνατότητα στην Ευρωπόλ, 

σε συνεργασία µε την Eurojust, να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην καταπολέµηση των 

διασυνοριακών σοβαρών εγκληµάτων και της τροµοκρατίας µε: 

• την επικύρωση και την αποτελεσµατική εφαρµογή των απαιτουµένων νοµικών πράξεων µέχρι 

τα τέλη του 2004
1
· 

• την έγκαιρη παροχή κάθε απαιτούµενης πληροφορίας υψηλής ποιότητας στην Ευρωπόλ· 

• την ενθάρρυνση της καλής συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων εθνικών αρχών και της 

Ευρωπόλ. 

 

Από 1ης Ιανουαρίου 2006, η Ευρωπόλ πρέπει να έχει αντικαταστήσει τις «εκθέσεις της για την 

κατάσταση του εγκλήµατος» µε ετήσιες «αξιολογήσεις των απειλών» σχετικά µε σοβαρές µορφές 

οργανωµένου εγκλήµατος, µε βάση πληροφορίες που θα παρέχουν τα κράτη µέλη και συµβολές της 

Eurojust και της Ειδικής Οµάδας Αρχηγών Αστυνοµίας. Το Συµβούλιο θα πρέπει να χρησιµοποιεί 

τις αναλύσεις αυτές για τον καθορισµό των ετήσιων στρατηγικών προτεραιοτήτων, που θα 

χρησιµεύουν ως κατευθυντήριες γραµµές για την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Αυτό θα πρέπει να 

είναι το επόµενο βήµα για την επίτευξη του στόχου, δηλαδή της κατάρτισης και της εφαρµογής 

µιας µεθοδολογίας για την επιβολή του νόµου µε γνώµονα τις πληροφορίες στο επίπεδο της ΕΕ. 

 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ορίσουν την Ευρωπόλ ως κεντρική υπηρεσία της Ένωσης για την 

παραχάραξη του ευρώ, κατά την έννοια της Σύµβασης της Γενεύης του 1929. 

 

Το Συµβούλιο θα πρέπει να εκδώσει την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την Ευρωπόλ, που προβλέπεται 

από το άρθρο ΙΙΙ-276 της Συνταγµατικής Συνθήκης, το συντοµότερο δυνατόν µετά από την έναρξη 

ισχύος της Συνταγµατικής Συνθήκης και το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, λαµβάνοντας 

υπόψη όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται στην Ευρωπόλ. 

 

Μέχρι τότε, η Ευρωπόλ πρέπει να βελτιώσει τη λειτουργία της αξιοποιώντας πλήρως τη συµφωνία 

συνεργασίας µε τη Eurojust. Η Ευρωπόλ και η Eurojust θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση 

στο Συµβούλιο σχετικά µε τις κοινές τους εµπειρίες και σχετικά µε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 

Επιπλέον, η Ευρωπόλ και η Eurojust θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση των κοινών οµάδων 

έρευνας των κρατών µελών και τη συµµετοχή τους σε αυτές. 

                                                 
1
  Πρωτόκολλα της Ευρωπόλ: το Πρωτόκολλο για την τροποποίηση του άρθρου 2 και το Παράρτηµα 

της Σύµβασης της Ευρωπόλ, της 30ής Νοεµβρίου 2000, ΕΕ C 358, 13.12.2000, σ. 1, το Πρωτόκολλο 

για τα προνόµια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των µελών των οργάνων της, των αναπληρωτών 

διευθυντών της και των υπαλλήλων της, της 28ης Νοεµβρίου 2002, ΕΕ C 312, 16.12.2002, σ. 1 και το 

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύµβασης Ευρωπόλ, της 27ης Νοεµβρίου 2003, ΕΕ C 2, 

6.1.2004. Η Σύµβαση της 29ης Μαΐου 2000 για την παροχή αµοιβαίας συνδροµής επί ποινικών 

υποθέσεων µεταξύ των κρατών µελών, ΕΕ C 197, 12.7.2000, σ. 1 και το Πρωτόκολλο που τη 

συνοδεύει, της 16ης Οκτωβρίου 2001, ΕΕ C 326, 21.11.2001, σ. 2 και η απόφαση-πλαίσιο 

2002/465/ΔΕΥ, της 13ης Ιουνίου 2002, για τις κοινές οµάδες έρευνας, ΕΕ L 162, 20.6.2002, σ. 1. 
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Η πείρα των κρατών µελών όσον αφορά τη χρήση των κοινών οµάδων έρευνας είναι περιορισµένη. 

Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η χρήση των οµάδων αυτών και να διεξαχθούν ανταλλαγές εµπειριών 

όσον αφορά τη βέλτιστη πρακτική, κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να ορίσει έναν εθνικό 

εµπειρογνώµονα. 

 

Το Συµβούλιο θα πρέπει να αναπτύξει τη διασυνοριακή αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία µε 

βάση κοινές αρχές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις 

περαιτέρω ανάπτυξης του κεκτηµένου του Σένγκεν όσον αφορά την επιχειρησιακή διασυνοριακή 

αστυνοµική συνεργασία. 

 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δεσµευθούν να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδοµένων τους στον 

τοµέα της επιβολής του νόµου µε τη βοήθεια της Ευρωπόλ. Εξάλλου, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 

συµβουλεύει το Συµβούλιο σχετικά µε τρόπους για τη βελτίωση των δεδοµένων. Το σύστηµα 

πληροφοριών της Ευρωπόλ θα πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργήσει χωρίς καθυστέρηση. 

 

Το Συµβούλιο καλείται να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής για τις ερευνητικές 

τεχνικές ως ένα πρώτο βήµα για την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών τεχνικών, όπως προβλέπει το 

άρθρο ΙΙΙ-257 της Συνταγµατικής Συνθήκης, ιδίως στους τοµείς της εγκληµατολογικής έρευνας και 

της τεχνολογίας των πληροφοριών. 

 

Η αστυνοµική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών καθίσταται αποτελεσµατικότερη και 

ουσιαστικότερη σε πολλές περιπτώσεις µε τη διευκόλυνση της συνεργασίας όσον αφορά 

συγκεκριµένα θέµατα µεταξύ των ενδιαφερόµενων κρατών µελών, ενδεχοµένως µε τη σύσταση 

κοινών οµάδων έρευνας και, εάν χρειασθεί, µε την υποστήριξη της Ευρωπόλ και της Eurojust. Σε 

συγκεκριµένες µεθοριακές περιοχές, η στενότερη συνεργασία και ο καλύτερος συντονισµός είναι ο 

µόνος τρόπος για την αντιµετώπιση του εγκλήµατος και των απειλών κατά της δηµόσιας ασφάλειας 

και της κρατικής ασφάλειας. 

 

Η ενίσχυση της αστυνοµικής συνεργασίας απαιτεί την εστίαση της προσοχής στην αµοιβαία 

εµπιστοσύνη και στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Σε µια διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει 

να καταβληθούν σαφείς προσπάθειες για τη βελτίωση της κατανόησης της λειτουργίας των 

νοµικών συστηµάτων και οργανώσεων των κρατών µελών. Το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να αναπτύξουν µέχρι τα τέλη του 2005 σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική 

Ακαδηµία (CEPOL) πρότυπα και εκπαιδευτικές ενότητες για σειρές µαθηµάτων για τους εθνικούς 

αστυνοµικούς όσον αφορά τις πρακτικές πτυχές της συνεργασίας της ΕΕ για την επιβολή του 

νόµου. 
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Η Επιτροπή καλείται να καταρτίσει, σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική 

Ακαδηµία και µέχρι τα τέλη του 2005, προγράµµατα συστηµατικής ανταλλαγής για τις 

αστυνοµικές αρχές µε στόχο την επίτευξη καλύτερης κατανόησης της λειτουργίας των νοµικών 

συστηµάτων και οργανώσεων των κρατών µελών. 

 

Τέλος, θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί η πείρα από τις εξωτερικές αστυνοµικές επιχειρήσεις 

µε σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2.4 Διαχείριση κρίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε διασυνοριακές επιπτώσεις 

Στις 12 Δεκεµβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θέσπισε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφάλειας, στην οποία περιγράφονται οι παγκόσµιες προκλήσεις, οι βασικές απειλές, οι 

στρατηγικοί στόχοι και οι επιπτώσεις πολιτικής για µια ασφαλή Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσµο. 

Ουσιώδες συµπλήρωµα της στρατηγικής αυτής είναι η παροχή εσωτερικής ασφάλειας εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ιδιαίτερη αναφορά στις ενδεχόµενες µείζονες εσωτερικές κρίσεις µε 

διασυνοριακές επιπτώσεις που επηρεάζουν τους πολίτες µας, τη ζωτική υποδοµή µας και τη 

δηµόσια τάξη και ασφάλειά µας. Μόνον τότε είναι δυνατόν να παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή 

προστασία στους ευρωπαίους πολίτες και στη ζωτική υποδοµή π.χ. σε περίπτωση πυρηνικού, 

βιολογικού, ραδιολογικού και χηµικού ατυχήµατος. 

 

Για την ουσιαστική διαχείριση των διασυνοριακών κρίσεων εντός της ΕΕ απαιτείται όχι µόνον 

ενίσχυση των σηµερινών δράσεων για την πολιτική προστασία και την προστασία της ζωτικής 

υποδοµής, αλλά και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πτυχών των κρίσεων αυτών που αφορούν 

τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, καθώς και συντονισµός µεταξύ των τοµέων αυτών. 

 

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να συστήσουν, εντός 

των υφιστάµενων δοµών τους και µε πλήρη σεβασµό των εθνικών αρµοδιοτήτων, ολοκληρωµένες 

και συντονισµένες ρυθµίσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, για κρίσεις που έχουν διασυνοριακές 

επιπτώσεις εντός της ΕΕ, η οποία θα εφαρµοστεί το αργότερο την 1η Ιουλίου του 2006. Οι εν λόγω 

ρυθµίσεις θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής θέµατα: περαιτέρω εκτίµηση των 

δυνατοτήτων των κρατών µελών, δηµιουργία αποθεµάτων, κατάρτιση, κοινές ασκήσεις και 

επιχειρησιακά σχέδια για διαχείριση µη στρατιωτικών κρίσεων. 
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2.5 Επιχειρησιακή συνεργασία 

Πρέπει να εξασφαλιστεί συντονισµός των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων από τις αρχές επιβολής 

του νόµου και άλλες αρχές σε όλα τα µέρη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 

καθώς και παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων που καθορίζει το Συµβούλιο. 

 

Προς τούτο, το Συµβούλιο καλείται να προετοιµάσει τη σύσταση της Επιτροπής Εσωτερικής 

Ασφάλειας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-261 της Συνταγµατικής Συνθήκης, ιδίως 

καθορίζοντας το πεδίο δραστηριοτήτων της, τα καθήκοντά της, τις αρµοδιότητές της και τη 

σύνθεσή της, προκειµένου να συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή το συντοµότερο δυνατόν µετά την 

έναρξη ισχύος της Συνταγµατικής Συνθήκης. 

 

Για να αποκτηθεί εν τω µεταξύ πρακτική πείρα στον τοµέα του συντονισµού, το Συµβούλιο 

καλείται να διοργανώνει κοινή εξαµηνιαία συνεδρίαση των προέδρων της Στρατηγικής Επιτροπής 

για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο (SCIFA) και της επιτροπής του άρθρου 36 (CATS) 

και αντιπροσώπων της Επιτροπής, της Ευρωπόλ, της Eurojust, της υπηρεσίας διαχείρισης των 

συνόρων, της Ειδικής Οµάδας Αρχηγών Αστυνοµίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΕΕ. 

 

2.6 Πρόληψη του εγκλήµατος 

Η πρόληψη του εγκλήµατος αποτελεί απαραίτητο τµήµα των εργασιών για τη δηµιουργία ενός 

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, η Ένωση χρειάζεται ένα 

αποτελεσµατικό µέσο για να υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη µέλη για την 

πρόληψη της εγκληµατικότητας. Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο πρόληψης του εγκλήµατος θα 

πρέπει να καταστεί επαγγελµατικό και να ενισχυθεί. Λόγω του ευρύτατου φάσµατος της πρόληψης, 

έχει ουσιαστική σηµασία να εστιαστούν οι σχετικές εργασίες σε µέτρα και προτεραιότητες που 

αποφέρουν τα µεγαλύτερα οφέλη στα κράτη µέλη. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο πρόληψης του 

εγκλήµατος θα πρέπει να εφοδιάζει το Συµβούλιο και την Επιτροπή µε πείρα και γνώση κατά την 

εκπόνηση ουσιαστικών πολιτικών πρόληψης του εγκλήµατος. 

 

Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συστήσει 

ευρωπαϊκά µέσα για τη συγκέντρωση, την ανάλυση και την αντιπαραβολή πληροφοριών σχετικά µε 

την εγκληµατικότητα και τη θυµατοποίηση και σχετικά µε τις αντίστοιχες τάσεις στα κράτη µέλη, 

χρησιµοποιώντας εθνικές στατιστικές και άλλες πηγές πληροφοριών ως συµφωνηµένους δείκτες. 

Θα πρέπει να ανατεθεί στην Eurostat ο καθορισµός των δεδοµένων αυτών και η συλλογή τους από 

τα κράτη µέλη. 
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Είναι σηµαντικό να προστατεύονται οι δηµόσιοι οργανισµοί και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις από το 

οργανωµένο έγκληµα µέσω διοικητικών και άλλων µέσων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στη συστηµατική διερεύνηση των τοποθετήσεων σε ακίνητα ως µέσο για την καταπολέµηση του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Η σύµπραξη µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα έχει 

ουσιώδη σηµασία. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικές προτάσεις κατά το 2006. 

 

2.7 Οργανωµένο έγκληµα και διαφθορά 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης όσον αφορά την 

αντιµετώπιση του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν περαιτέρω την έννοια αυτή και να την 

καταστήσουν επιχειρησιακή, σε συνδυασµό µε άλλους εταίρους, όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust, η 

Ειδική Οµάδα Αρχηγών Αστυνοµίας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο πρόληψης του εγκλήµατος και η 

Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία. Εν προκειµένω, θα πρέπει να εξεταστούν θέµατα που αφορούν 

τη διαφθορά και το πώς αυτή συνδέεται µε το οργανωµένο έγκληµα. 

 

2.8 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ναρκωτικά 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της αντιµετώπισης του προβλήµατος των 

ναρκωτικών στα πλαίσια µιας συνολικής, ισόρροπης και πολυτοµεακής προσέγγισης µεταξύ 

αφενός µεν, της πολιτικής της πρόληψης, της παροχής βοήθειας και της απεξάρτησης από τα 

ναρκωτικά, της πολιτικής για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και 

πρόδροµων ουσιών των ναρκωτικών και του ξεπλύµατος χρήµατος, αφετέρου δε της ενίσχυσης της 

διεθνούς συνεργασίας. 

 

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ναρκωτικά 2005-2012 θα προστεθεί στο πρόγραµµα αφού 

εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Δεκεµβρίου 2004.  

 

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη της περαιτέρω εντατικοποίησης των εργασιών 

για τη δηµιουργία της Ευρώπης των πολιτών καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραµατίζει 

σχετικά η σύσταση ενός Ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Έχουν ήδη εφαρµοστεί ορισµένα µέτρα. 

Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη και τη δικαστική συνεργασία καθώς και της πλήρους εφαρµογής της αµοιβαίας 

αναγνώρισης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, τα σύνορα µεταξύ ευρωπαϊκών χωρών να µην συνιστούν 

πλέον εµπόδιο για τη διευθέτηση αστικών υποθέσεων ούτε για την κίνηση δίκης και την εκτέλεση 

αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις. 
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3.1 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο σχετικά νέο 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και είναι πεπεισµένο ότι η Συνταγµατική Συνθήκη 

ενισχύει σηµαντικά τις σχετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

 

Για να εξασφαλιστεί, τόσο για τους ευρωπαίους πολίτες όσο και για τη λειτουργία του χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ότι δίνεται ταχεία απάντηση στα νοµικά ερωτήµατα που 

υποβάλλονται στο Δικαστήριο, πρέπει να παρασχεθεί στο Δικαστήριο η δυνατότητα να απαντά 

ταχέως, όπως επιβάλλει το άρθρο ΙΙΙ-369 της Συνταγµατικής Συνθήκης. 

 

Εν προκειµένω και µε την προοπτική της Συνταγµατικής Συνθήκης, θα πρέπει να εξεταστεί το 

ενδεχόµενο να διαµορφωθεί µια λύση για την ταχεία και ορθή διεκπεραίωση των αιτήσεων 

προδικαστικών αποφάσεων που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κατά 

περίπτωση, µε την τροποποίηση του Οργανισµού του Δικαστηρίου. Καλείται η Επιτροπή να 

υποβάλει - µετά από διαβούλευση µε το Δικαστήριο των ΕΚ - σχετική πρόταση. 

 

3.2. Οικοδόµηση εµπιστοσύνης και αµοιβαία εµπιστοσύνη 

Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις θα µπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω 

µε την ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και µε τη σταδιακή ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής 

δικαστικής παιδείας βασιζόµενης στην πολυµορφία των δικαιοδοτικών συστηµάτων των κρατών 

µελών και στην ενότητα που προσδίδει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Σε µια διευρυµένη Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η αµοιβαία εµπιστοσύνη θα βασίζεται στη βεβαιότητα ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν 

πρόσβαση σε ένα δικαστικό σύστηµα υψηλής ποιότητας. Για να διευκολυνθεί η πλήρης υλοποίηση 

της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης, πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστηµα που να προβλέπει την 

αντικειµενική και αµερόληπτη αξιολόγηση της εφαρµογής των πολιτικών της ΕΕ στον τοµέα της 

δικαιοσύνης, σεβόµενο πλήρως την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και σύµφωνα µε όλους τους 

υφιστάµενους ευρωπαϊκούς µηχανισµούς. 

 

Για την ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, πρέπει να καταβληθούν συγκεκριµένες προσπάθειες 

προκειµένου να βελτιωθεί η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ δικαστικών αρχών και διαφορετικών 

νοµικών συστηµάτων. Εν προκειµένω, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει δίκτυα δικαστικών 

οργανώσεων και οργάνων όπως το δίκτυο των Δικαστικών Συµβουλίων, το Ευρωπαϊκό δίκτυο των 

Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δικαστικό εκπαιδευτικό δίκτυο. 
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Τα προγράµµατα ανταλλαγών για τις δικαστικές αρχές θα διευκολύνουν τη συνεργασία και θα 

συµβάλουν στην ανάπτυξη αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Η κατάρτιση των δικαστικών αρχών θα πρέπει 

συστηµατικά να περιλαµβάνει µια ενωσιακή συνιστώσα. Η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει το 

συντοµότερο δυνατόν, πρόταση για τη δηµιουργία, µε βάση τις υφιστάµενες δοµές, ενός 

αποτελεσµατικού ευρωπαϊκού δικτύου κατάρτισης των δικαστικών αρχών τόσο για τις αστικές όσο 

και για τις ποινικές υποθέσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα ΙΙΙ-269 και ΙΙΙ-270 της Συνταγµατικής 

Συνθήκης. 

 

3.3 Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 

Η βελτίωση πρέπει να επιδιωχθεί µέσω της µείωσης των υφιστάµενων νοµικών εµποδίων και της 

ενίσχυσης του συντονισµού των ανακρίσεων. Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 

διώξεων, µε ταυτόχρονη εγγύηση της ορθής λειτουργίας της δικαιοσύνης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις δυνατότητες ανάληψης της δίωξης σε διασυνοριακές πολυτοµεακές υποθέσεις, από 

ένα κράτος µέλος. Είναι σηµαντική η περαιτέρω ανάπτυξη της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 

υποθέσεις για την παροχή της κατάλληλης παρακολούθησης ερευνών των αρχών επιβολής του 

νόµου των κρατών µελών και της Ευρωπόλ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει σχετικά την ανάγκη επικύρωσης και πρακτικής εφαρµογής - 

χωρίς χρονοτριβή - των νοµικών µέσων για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 

υποθέσεις, όπως ήδη αναφέρεται στην παράγραφο για την αστυνοµική συνεργασία. 

 

3.3.1 Αµοιβαία αναγνώριση 

Θα πρέπει να συµπληρωθεί το συνολικό πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της 

αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις, το οποίο περιλαµβάνει 

δικαστικές αποφάσεις σε όλες τις φάσεις των ποινικών διαδικασιών ή που άπτονται των 

διαδικασιών αυτών, όπως η συγκέντρωση και το παραδεκτό των αποδεικτικών µέσων, οι 

συγκρούσεις δικαιοδοσίας και η αρχή του ne bis in idem, καθώς και η εκτέλεση των τελεσίδικων 

ποινών φυλάκισης ή άλλων (εναλλακτικών) κυρώσεων
1
. Περαιτέρω δε προσοχή θα πρέπει να 

αποδοθεί στις πρόσθετες σχετικές προτάσεις.  

                                                 
1
  ΕΕ C 12, 15.1.2001, σ. 10-22. 
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Η περαιτέρω υλοποίηση της αµοιβαίας αναγνώρισης, ως ακρογωνιαίου λίθου της δικαστικής 

συνεργασίας συνεπάγεται την ανάπτυξη ισοδύναµων κανόνων για τα δικονοµικά δικαιώµατα στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών µε βάση διάφορες µελέτες σχετικά µε το υφιστάµενο επίπεδο 

διασφαλίσεων στα κράτη µέλη και λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των νοµικών παραδόσεών τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, µέχρι τα τέλη του 2005 θα πρέπει να έχει εγκριθεί το σχέδιο απόφασης-πλαισίου 

για ορισµένα δικονοµικά δικαιώµατα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών στο σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Συµβούλιο θα πρέπει να εκδώσει, µέχρι τα τέλη του 2005, την απόφαση-πλαίσιο σχετικά µε το 

ευρωπαϊκό ένταλµα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων
1
. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει τις 

προτάσεις της για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ εθνικών µητρώων 

καταδικαστικών αποφάσεων και περιπτώσεων στέρησης δικαιωµάτων, ειδικότερα των 

σεξουαλικών εγκληµατιών, µέχρι το Δεκέµβριο του 2004 προκειµένου να εγκριθούν από το 

Συµβούλιο µέχρι τα τέλη του 2005. Τον Μάρτιο 2005 θα υποβληθεί περαιτέρω πρόταση περί 

ανταλλαγής πληροφοριών µέσω συστήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

3.3.2 Προσέγγιση νοµοθεσιών 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι µελετάται η θέσπιση ελάχιστων κανόνων όσον αφορά 

πτυχές του δικονοµικού δικαίου από συνθήκες για τη διευκόλυνση της αµοιβαίας αναγνώρισης των 

δικαστικών αποφάσεων και διαταγών και την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές 

υποθέσεις µε διασυνοριακή διάσταση. Η προσέγγιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου εξυπηρετεί 

τους ίδιους σκοπούς και αφορά τοµείς ιδιαιτέρως σοβαρών εγκληµάτων µε διασυνοριακές 

διαστάσεις. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τοµείς εγκληµάτων που αναφέρονται 

χαρακτηριστικά στις συνθήκες.  

Για να εξασφαλιστεί ουσιαστικότερη εφαρµογή εντός των εθνικών συστηµάτων, οι Υπουργοί ΔΕΥ 

θα πρέπει να έχουν την αρµοδιότητα, στο πλαίσιο του Συµβουλίου, να ορίζουν τα ποινικά 

αδικήµατα και να καθορίζουν τις ποινές εν γένει. 

 

3.3.3 Eurojust 

Για την αποτελεσµατική καταπολέµηση του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων 

σοβαρών εγκληµάτων και της τροµοκρατίας απαιτείται συνεργασία και συντονισµός των 

ανακρίσεων και, όταν αυτό είναι δυνατόν, επικεντρωµένες διώξεις από την Eurojust, σε συνεργασία 

µε την Ευρωπόλ. 

                                                 
1
  COM(2003) 688. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παροτρύνει τα κράτη µέλη να παράσχουν στην Eurojust τη δυνατότητα 

να εκτελέσει το έργο της: 

• εφαρµόζοντας ουσιαστικά την απόφαση του Συµβουλίου για την Eurojust µέχρι τα τέλη του 

2004
1
, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις δικαστικές αρµοδιότητες που θα ανατεθούν στους 

εθνικούς τους αντιπροσώπους, και 

• εξασφαλίζοντας πλήρη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων εθνικών τους αρχών και της Eurojust. 

 

Το Συµβούλιο θα πρέπει να εκδώσει, βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής, τον ευρωπαϊκό 

νόµο για την Eurojust, ο οποίος προβλέπεται από το άρθρο ΙΙΙ-273 της Συνταγµατικής Συνθήκης, 

µετά την έναρξη ισχύος της Συνταγµατικής Συνθήκης και το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2008, 

λαµβάνοντας υπόψη όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται στην Eurojust. 

 

Μέχρι τότε, η Eurojust θα βελτιώσει τη λειτουργία της εστιάζοντας το έργο της στο συντονισµό 

πολυµερών, σοβαρών και πολύπλοκων υποθέσεων. Στην έκθεσή της προς το Συµβούλιο, η Eurojust 

θα πρέπει να περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα και την ποιότητα της συνεργασίας της µε τα κράτη 

µέλη. Η Eurojust θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρον τη συµφωνία συνεργασίας µε την 

Ευρωπόλ και να εξακολουθήσει τη συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και άλλους 

αρµόδιους εταίρους. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει βάσει πρότασης της Επιτροπής την 

περαιτέρω ανάπτυξη της Eurojust. 

 

3.4 Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις 

 

3.4.1 Διευκόλυνση της διασυνοριακής πολιτικής δικονοµίας 

Το αστικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένου του οικογενειακού δικαίου, αφορά τους πολίτες στην 

καθηµερινή τους ζωή. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδίδει µεγάλη σηµασία στη συνεχή 

ανάπτυξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις και στην πλήρη ολοκλήρωση του 

προγράµµατος αµοιβαίας αναγνώρισης που θεσπίστηκε το 2000. Ο κυριότερος στόχος πολιτικής 

στον τοµέα αυτόν είναι ότι τα σύνορα µεταξύ ευρωπαϊκών χωρών δεν πρέπει πλέον να συνιστούν 

εµπόδιο για τη διευθέτηση αστικών υποθέσεων ούτε για την κίνηση δίκης και την εκτέλεση 

αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις. 

                                                 
1
  ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1-3. 
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3.4.2 Αµοιβαία αναγνώριση αποφάσεων 

Η αµοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο για την προστασία των 

δικαιωµάτων των πολιτών και για την εξασφάλιση της άσκησης των δικαιωµάτων αυτών απανταχού 

της Ευρώπης. 

Συνεπώς, η συνεχής υλοποίηση του προγράµµατος µέτρων για την αµοιβαία αναγνώριση1 πρέπει να 

αποτελεί βασική προτεραιότητα κατά τα επόµενα έτη για να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωσή της το 2011. 

Πρέπει να συνεχιστούν δραστήρια οι εργασίες για τα ακόλουθα σχέδια: σύγκρουση νόµων όσον αφορά 

τις µη συµβατικές υποχρεώσεις («Ρώµη ΙΙ») και τις συµβατικές υποχρεώσεις («Ρώµη Ι»), Ευρωπαϊκή 

Εντολή Πληρωµών και µέσα για την εναλλακτική διευθέτηση των διαφορών και για τις µικροδιαφορές. 

Κατά τον καθορισµό του χρονοδιαγράµµατος για τα σχέδια αυτά, θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη 

οι εργασίες που διεξάγονται σε συναφείς τοµείς. 

 

Η αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων µέσων για την αµοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να βελτιωθεί 

µέσω τυποποιηµένων διαδικασιών και εγγράφων και µέσω της εκπόνησης στοιχειωδών κανόνων για 

πτυχές του δικονοµικού δικαίου, όπως η επίδοση δικαστικών και εξώδικων εγγράφων, η κίνηση δίκης, 

η εκτέλεση των αποφάσεων και η διαφάνεια των εξόδων. 

 

Όσον αφορά το οικογενειακό και κληρονοµικό δίκαιο, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

• σχέδιο νοµικής πράξης για την αναγνώριση και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων όσον 

αφορά τις υποχρεώσεις διατροφής, περιλαµβανοµένων και συντηρητικών µέτρων και της 

προσωρινής εκτέλεσής τους, εντός του 2005, 

• πράσινη βίβλο για τη ρύθµιση της σύγκρουσης νόµων όσον αφορά τη διαδοχή, περιλαµβανοµένου 

του ζητήµατος της δικαιοδοσίας, της αµοιβαίας αναγνώρισης και της εκτέλεσης των σχετικών 

αποφάσεων, το ευρωπαϊκό κληρονοµητήριο και τη σύσταση µηχανισµού που θα επιτρέπει µε 

ακρίβεια τη γνώση της ύπαρξης διαθηκών κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του 2005, και 

• πράσινη βίβλο για τη ρύθµιση της σύγκρουσης νόµων όσον αφορά τις περιουσιακές σχέσεις µεταξύ 

συζύγων, καθώς και το ζήτηµα της δικαιοδοσίας και της αµοιβαίας αναγνώρισης, εντός του 2006, 

• πράσινη βίβλο για τη ρύθµιση της σύγκρουσης νόµων όσον αφορά το διαζύγιο (Ρώµη ΙΙΙ), εντός του 

2005. 

 

Οι σχετικές πράξεις θα πρέπει να εκδοθούν µέχρι το 2011. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να καλύπτουν 

θέµατα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και δεν θα πρέπει να βασίζονται σε εναρµονισµένες έννοιες της 

«οικογένειας», του «γάµου» ή άλλες. Κανόνες ενιαίου ουσιαστικού δικαίου θα πρέπει να θεσπίζονται 

µόνον ως συνοδευτικό µέτρο, όταν απαιτείται για να επιτευχθεί αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών 

αποφάσεων ή για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. 

                                                 
1
  ΕΕ C 12, 15.1.2001, σ. 1-9. 
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Η υλοποίηση του προγράµµατος για την αµοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να συνοδεύεται από 

προσεκτική ανασκόπηση της λειτουργίας των πράξεων που εκδόθηκαν πρόσφατα. Τα πορίσµατα 

αυτών των ανασκοπήσεων θα παράσχουν την αναγκαία βάση για την εκπόνηση νέων µέτρων. 

 

3.4.3 Ενίσχυση της συνεργασίας 

Για να επιτευχθεί οµαλή λειτουργία των πράξεων που αφορούν τη συνεργασία δικαστικών ή άλλων 

φορέων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να κληθούν να ορίσουν δικαστές συνδέσµους ή άλλες αρµόδιες 

αρχές οι οποίοι θα έχουν την έδρα τους στη χώρα τους. Εφόσον απαιτείται, µπορούν να 

χρησιµοποιούν το εθνικό τους σηµείο επαφής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου 

αστικών υποθέσεων. Η Επιτροπή καλείται να διοργανώσει ενωσιακά εργαστήρια µε θέµα την 

εφαρµογή του ενωσιακού δικαίου και να προαγάγει τη συνεργασία µεταξύ µελών των νοµικών 

επαγγελµάτων (όπως δικαστικοί κλητήρες και συµβολαιογράφοι) µε στόχο την καθιέρωση 

βέλτιστης πρακτικής. 

 

3.4.4 Εξασφάλιση της συνεκτικότητας και βελτίωση της ποιότητας της ενωσιακής νοµοθεσίας 

Σε θέµατα δικαίου των συµβάσεων, η ποιότητα της ισχύουσας και της µελλοντικής κοινοτικής 

νοµοθεσίας θα πρέπει να βελτιωθεί µε µέτρα παγιοποίησης, κωδικοποίησης και εξορθολογισµού 

των ισχυουσών νοµικών πράξεων και µέσω της εκπόνησης κοινού πλαισίου αναφοράς. Θα πρέπει 

να συσταθεί ένα πλαίσιο για να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης στο επίπεδο της Ένωσης, 

τυποποιηµένων όρων στον τοµέα των συµβάσεων που θα µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις και τις εµπορικές ενώσεις της Ένωσης. 

 

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να παρασχεθεί στο Συµβούλιο η δυνατότητα να ελέγχει 

αποτελεσµατικότερα την ποιότητα και τη συνεκτικότητα όλων των πράξεων της κοινοτικής 

νοµοθεσίας που αφορούν τη συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. 

 

3.4.5 Διεθνής έννοµη τάξη 

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο παροτρύνονται να εξασφαλίσουν τη συνεκτικότητα µεταξύ της 

ενωσιακής και της διεθνούς έννοµης τάξης και να συνεχίσουν να συνάπτουν στενότερες σχέσεις 

και συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς όπως η Συνδιάσκεψη Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της 

Χάγης και το Συµβούλιο της Ευρώπης, µε στόχο ιδίως τον συντονισµό των πρωτοβουλιών και τη 

µεγιστοποίηση των συνεργιών µεταξύ των δραστηριοτήτων και των πράξεων των οργανισµών 

αυτών και των πράξεων της ΕΕ. Η προσχώρηση της Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. 
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4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αντιµετωπίζει την ανάπτυξη µιας συνεκτικής εξωτερικής διάστασης της 

ενωσιακής πολιτικής όσον αφορά την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη ως υψηλή 

προτεραιότητα. 

Πέραν των πτυχών που έχουν ήδη εξεταστεί στα προηγούµενα κεφάλαια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

καλεί την Επιτροπή και το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο να παρουσιάσουν στο 

Συµβούλιο, περί τα τέλη του 2005, στρατηγική που να καλύπτει όλες τις εξωτερικές πτυχές της 

ενωσιακής πολιτικής όσον αφορά την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, που θα 

βασίζεται σε µέτρα που θα έχουν αναπτυχθεί στο πρόγραµµα αυτό. Η στρατηγική θα πρέπει να 

βασίζεται στις ειδικές σχέσεις της Ένωσης µε τρίτες χώρες, οµάδες χωρών και περιοχές και να 

εστιάζεται στις ειδικές ανάγκες συνεργασίας µε αυτές στον τοµέα ΔΕΥ. 

 

Όλες οι εξουσίες που διαθέτει η Ένωση, περιλαµβανοµένων και των εξωτερικών σχέσεων, θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε ολοκληρωµένο και συνεπή τρόπο για τη θέσπιση του χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 

κατευθυντήριες γραµµές
1
: η ύπαρξη εσωτερικών πολιτικών ως βασική παράµετρος που δικαιολογεί 

εξωτερική δράση, η ανάγκη προστιθέµενης αξίας ως προς σχέδια που εκτελούν τα κράτη µέλη, η 

συµβολή στους γενικούς πολιτικούς στόχους των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, η δυνατότητα 

επίτευξης των στόχων εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, και η δυνατότητα ανάληψης 

µακροπρόθεσµης δράσης. 

 

________________________ 

 

                                                 
1
  που καθορίστηκαν κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα το 2000. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΚ 

 

 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε τις εξελίξεις στο Ιράκ µετά την αποκατάσταση της 

κυριαρχίας του Ιράκ στις 28 Ιουνίου 2004. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε το στόχο τον οποίο έχει θέσει για ένα ασφαλές, 

σταθερό, ενωµένο, ευηµερούν και δηµοκρατικό Ιράκ που θα συµβάλει θετικά στη 

σταθερότητα της περιοχής· ένα Ιράκ το οποίο θα εργασθεί εποικοδοµητικά µε τους γείτονές 

του και µε τη διεθνή κοινότητα για την αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο συµφώνησε ότι η ΕΕ στο σύνολό της θα πρέπει να συµπράξει µε την προσωρινή 

ιρακινή κυβέρνηση, τον ιρακινό λαό και τους συµµετέχοντες στη Διάσκεψη του Σαρµ ελ Σεΐχ 

στις 23 Νοεµβρίου 2004, προκειµένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι. 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τη βαθιά ικανοποίησή του για την απόδοση της 

κυριαρχίας στην προσωρινή κυβέρνηση του Ιράκ, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 

2004 και επιβεβαίωσε τη δέσµευσή του να υποστηρίξει την εφαρµογή της απόφασης 1546 

του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και να υποστηρίξει τις ενέργειες των ΗΕ για το Ιράκ. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ στην πολιτική µετάβαση η 

οποία θα οδηγήσει στην ανάδειξη συνταγµατικά εκλεγµένης ιρακινής κυβέρνησης. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για όλα τα µέτρα που λαµβάνει η 

προσωρινή κυβέρνηση του Ιράκ για την επίτευξη ευρύτερης συµµετοχής του πολιτικού 

φάσµατος στο Ιράκ, συµβάλλοντας έτσι στην επιτυχία της πολιτικής διαδικασίας και 

προσφέροντας λύσεις στα προβλήµατα του Ιράκ. Οι εκλογές οι οποίες έχουν 

προγραµµατισθεί να διεξαχθούν τον Ιανουάριο του 2005 αποτελούν σηµαντικό βήµα αυτής 

της διαδικασίας και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει 

να υποστηρίζει τις συγκεκριµένες εκλογές καθώς και εκείνες που έχουν προγραµµατισθεί για 

τον Δεκέµβριο του 2005.
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4. Η ΕΕ θα χρησιµοποιήσει το διάλογό της µε το Ιράκ και τους γείτονές του µε στόχο να 

ενθαρρυνθεί η συνεχής περιφερειακή δέσµευση και στήριξη για τη βελτίωση της ασφάλειας 

και για την πολιτική διαδικασία και τη διαδικασία ανασυγκρότησης του Ιράκ µε βάση τη 

συµµετοχή όλων, τις δηµοκρατικές αρχές, το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και 

του κράτους δικαίου καθώς και την υποστήριξη της ασφάλειας και της συνεργασίας στην 

περιοχή. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε τη Διεθνή Διάσκεψη η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί στο Σαρµ ελ Σεΐχ και στην οποία θα συµµετάσχει η ΕΕ, ως περαιτέρω βήµα 

στις προσπάθειες υποστήριξης της πολιτικής διαδικασίας και διαδικασίας ανασυγκρότησης, 

σύµφωνα µε την απόφαση 1546 του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Η ΕΕ θα υποστηρίξει 

την εν λόγω διαδικασία και τονίζει την ανάγκη διενέργειας εκλογών τον Ιανουάριο του 2005. 

 

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει τις τροµοκρατικές επιθέσεις, την 

οµηρία και τις δολοφονίες οι οποίες διαπράχθηκαν στο Ιράκ. Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για 

το γεγονός ότι το κύµα τροµοκρατικής βίας στο Ιράκ επιτείνει τα δεινά του ιρακινού λαού και 

παρακωλύει την πολιτική πρόοδο και την οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας. Η ΕΕ 

χαιρετίζει τη δέσµευση όλων των µερών, δυνάµει της αποφάσεως 1546 του Συµβουλίου 

Ασφαλείας των ΗΕ, να ενεργήσουν σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, περιλαµβανοµένης της 

αποτελεσµατικής προστασίας και προαγωγής των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 

 

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η ΕΕ και το 

Ιράκ-Πλαίσιο Δέσµευσης», την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου, όπου 

τίθενται µεσοπρόθεσµοι στόχοι για την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ιράκ, καθώς και την 

επιστολή του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Solana και του Επιτρόπου κ.Patten. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο σηµείωσε ότι έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τη δέσµευση έναντι 

του Ιράκ. 

 

7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε ότι η Κοινότητα έχει δεσµευθεί να διαθέσει ποσό 

ύψους άνω των 300 εκατοµµυρίων ευρώ για την υποστήριξη του ανθρωπιστικού έργου και 

της ανασυγκρότησης κατά την περίοδο 2003-2004. Η υποστήριξη επικεντρώθηκε στην 

αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών - ύδρευση, αποχέτευση, παιδεία και υγεία, για την 

προαγωγή της απασχόλησης και τη µείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της 

διακυβέρνησης, της πολιτικής διαδικασίας, της κοινωνίας των πολιτών και των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου. Αρκετά κράτη µέλη συνεισέφεραν επίσης στο Διεθνές Ταµείο 

Ανασυγκρότησης για το Ιράκ (IRFFI). 
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8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την Κοινή Διερευνητική Αποστολή για την ενδεχόµενη 

ολοκληρωµένη επιχείρηση αστυνόµευσης και κράτους δικαίου στο Ιράκ και εξέτασε την 

έκθεσή της. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνώρισε τη σηµασία ενίσχυσης του συστήµατος 

ποινικής δικαιοσύνης, µε βάση το σεβασµό του κράτους δικαίου, των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών. Σηµείωσε επίσης ότι οι ιρακινές αρχές επιθυµούν 

ενεργότερη συµµετοχή της ΕΕ στο Ιράκ και ότι η ενίσχυση του τοµέα της ποινικής 

δικαιοσύνης θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Ιράκ. 

 

9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι η ΕΕ θα µπορούσε να συµβάλει µε χρήσιµο τρόπο 

στην ανασυγκρότηση και στην ανάδειξη ενός σταθερού, ασφαλούς και δηµοκρατικού Ιράκ 

µέσω µιας ολοκληρωµένης αποστολής για την αστυνοµία, το κράτος δικαίου και την πολιτική 

διοίκηση. Η αποστολή αυτή θα µπορούσε, µεταξύ άλλων, να προωθήσει τη στενότερη 

συνεργασία µεταξύ των διαφόρων φορέων του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης, να 

ενισχύσει τις δυνατότητες διαχείρισης των υψηλόβαθµων και των πλέον ικανών 

αστυνοµικών, δικαστικών και σωφρονιστικών υπαλλήλων και να βελτιώσει τις δεξιότητες και 

τις διαδικασίες κατά την ποινική έρευνα µε πλήρη σεβασµό του κράτους δικαίου και των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου. Αυτή η συγκεκριµένη αποστολή θα πρέπει να είναι ασφαλής, 

ανεξάρτητη και αυτόνοµη· θα πρέπει, παράλληλα, να είναι συµπληρωµατική των διεθνών 

προσπαθειών που ήδη διεξάγονται και να επιφέρει προστιθέµενη αξία σ’αυτές, ενώ θα πρέπει 

επίσης να αναπτύσσει συνεργίες µε τις εν εξελίξει προσπάθειες της Κοινότητας και των 

κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκρινε µεν ότι η διεξαγωγή δράσεων εκτός Ιράκ µε 

παρουσία συνδέσµων στο Ιράκ θα είναι εφικτή κατά το στάδιο αυτό, συµφώνησε όµως, ότι 

όσον αφορά µια αποστολή εντός του Ιράκ πρέπει, πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης, 

να εξετασθούν δεόντως όλα τα θέµατα που αφορούν την ασφάλεια. 

 

10. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Allawi µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έδωσε στην Ένωση 

µια ευκαιρία να προχωρήσει στον πολιτικό της διάλογο µε το Ιράκ και να συζητήσει το 

µέλλον του Ιράκ καθώς και την ενίσχυση της δέσµευσης της ΕΕ έναντι του Ιράκ. 

 

11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρουσίασε στον κ. Allawi ένα συνολικό πακέτο βοήθειας της ΕΕ 

προς το Ιράκ. Το πακέτο αυτό, που αποτελείται από συνεισφορές τόσο της Κοινότητας όσο 

και των κρατών µελών, περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  
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• Θα δοθεί στο Ιράκ η προοπτική µιας συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και του Ιράκ που να αντανακλά 

το αµοιβαίο συµφέρον για την ανάπτυξη µιας εταιρικής σχέσης και να προωθεί την πολιτική και 

εµπορική συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και του Ιράκ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από την 

Επιτροπή να αρχίσει την προετοιµασία και να εργασθεί µε την κυβέρνηση του Ιράκ για 

στοχοθετηµένα προγράµµατα βοήθειας που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη των συνθηκών για 

µια τέτοια συµφωνία. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 

εντείνει, όπως ενδείκνυται και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το θέµα της ασφάλειας, την 

παρουσία της στη Βαγδάτη. 

 

• Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των Συµβουλίων Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων 

του Ιουλίου και του Σεπτεµβρίου σχετικά µε την εκ µέρους της ΕΕ χρηµατοδοτική υποστήριξη 

και υποστήριξη µε προσωπικό για την προετοιµασία των εκλογών σε στενό συντονισµό µε τα 

ΗΕ, η Κοινότητα θα συνεισφέρει επιπλέον ποσό 30 εκατοµµυρίων ευρώ στο προοριζόµενο για 

τις εκλογές πακέτο του Διεθνούς Ταµείου Ανασυγκρότησης για το Ιράκ (IRFFI) και προτίθεται 

να παράσχει περαιτέρω υποστήριξη στην εκλογική διαδικασία µε συγκεκριµένα µέτρα, όπως η 

διάθεση εµπειρογνωµόνων σε θέµατα εκλογών στην Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή του Ιράκ 

καθώς και η εκπαίδευση εγχώριων παρατηρητών. Τα κράτη µέλη παρέχουν επίσης συνδροµή 

κατά την προετοιµασία των εκλογών µέσω διµερών συνεισφορών. Δεδοµένης της προθεσµίας 

του Ιανουαρίου για τις εκλογές, έχει κρίσιµη σηµασία να καταβληθεί η υποστήριξη αυτή 

αµέσως προκειµένου να διαδραµατίσει ένα ρόλο στην προεκλογική διαδικασία. 

 

• Δεδοµένου ότι η ΕΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στην ενεργό παρουσία των ΗΕ στο Ιράκ και 

υποστηρίζει τον ηγετικό ρόλο των ΗΕ στην προαγωγή της πολιτικής διαδικασίας και 

ανασυγκρότησης του Ιράκ, τα κράτη µέλη της ΕΕ είναι έτοιµα να συµβάλουν ουσιαστικά στη 

χρηµατοδότηση του µεσαίου δακτυλίου της Δύναµης Προστασίας των ΗΕ στο Ιράκ, έπειτα από 

το αίτηµα που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραµµατέα των ΗΕ. Η Επιτροπή συνεχίζει να συζητεί 

µε τα ΗΕ µια ενδεχόµενη χρηµατοδοτική συµβολή της Κοινότητας για τον εσωτερικό δακτύλιο. 

 

• Μια οµάδα εµπειρογνωµόνων θα πρέπει να αποσταλεί έως τα τέλη Νοεµβρίου 2004 

προκειµένου να συνεχίσει το διάλογο µε τις αρχές του Ιράκ, να ξεκινήσει τον αρχικό σχεδιασµό 

για µια ενδεχόµενη ολοκληρωµένη αποστολή αστυνόµευσης, κράτους δικαίου και πολιτικής 

διοίκησης, η οποία αναµένεται να αρχίσει µετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2005, και 

ειδικότερα να αξιολογήσει τις επείγουσες ανάγκες της αποστολής αυτής στον τοµέα της 

ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ο διάλογος µε άλλες χώρες της περιοχής σχετικά 

µε τα θέµατα αυτά όπως και για άλλα θέµατα.  
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• Τρέχουσα υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της βοήθειας για την ανασυγκρότηση· το 

µεγαλύτερο τµήµα των κεφαλαίων της Κοινότητας και των κρατών µελών θα εξακολουθήσει να 

διοχετεύεται προς το IRFFI. 

 

• Το Ιράκ είναι δικαιούχος του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων της ΕΕ και θα πρέπει να 

ενθαρρυνθεί να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να επωφεληθεί από τις προτιµήσεις 

αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε την προσφορά της Επιτροπής προς την 

προσωρινή κυβέρνηση του Ιράκ για εφαρµογή των προτιµήσεων του ΣΓΚ µε το Ιράκ. Μόλις το 

επιτρέψουν οι συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργασθεί µε την ιρακινή 

διοίκηση προκειµένου να δηµιουργήσει το σύστηµα διοικητικής συνεργασίας το οποίο 

απαιτείται για τη λειτουργία του συστήµατος. 

 

• Συνεχιζόµενες προσπάθειες των κρατών µελών για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το χρέος 

και τους συναφείς όρους οικονοµικής πολιτικής. Αρκετά κράτη µέλη της ΕΕ συµµετέχουν στις 

τρέχουσες διαπραγµατεύσεις της Λέσχης των Παρισίων για το χρέος του Ιράκ. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο χαιρέτισε την προσεχή επίσκεψη αποστολής του Ιρακινού Υπουργείου Οικονοµικών 

στη Λέσχη των Παρισίων το Νοέµβριο. 

 

 

      


