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ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρθρο 67 

(πρϊθν άρκρο 61 τθσ ΕΚ και πρϊθν άρκρο 29 τθσ ΕΕ) 

 Η Ζνωςθ ςυγκροτεί χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ, με ςεβαςμό 
των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και των διαφορετικϊν νομικϊν ςυςτθμάτων και 
παραδόςεων των κρατϊν μελϊν. 

 Εξαςφαλίηει τθν απουςία ελζγχων των προςϊπων ςτα εςωτερικά ςφνορα και 
αναπτφςςει κοινι πολιτικι ςτουσ τομείσ του αςφλου, τθσ μετανάςτευςθσ και 
του ελζγχου των εξωτερικϊν ςυνόρων, θ οποία βαςίηεται ςτθν αλλθλεγγφθ 
μεταξφ των κρατϊν μελϊν και είναι δίκαιθ ζναντι των υπθκόων τρίτων χωρϊν. 
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ τίτλου, οι ανικαγενείσ εξομοιϊνονται με τουσ 
υπθκόουσ των τρίτων χωρϊν. 

 Η Ζνωςθ καταβάλλει προςπάκεια για να εξαςφαλίηει υψθλό επίπεδο αςφάλειασ 
με τθ κζςπιςθ μζτρων πρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ τθσ εγκλθματικότθτασ, του 
ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ, μζτρων ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ μεταξφ 
αςτυνομικϊν και δικαςτικϊν αρχϊν και των λοιπϊν αρμοδίων αρχϊν κακϊσ και 
με τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των δικαςτικϊν αποφάςεων ςε ποινικζσ 
υποκζςεισ και, εάν χρειάηεται, τθν προςζγγιςθ των ποινικϊν νομοκεςιϊν. 

 Η Ζνωςθ διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ, ιδίωσ με τθν αρχι τθσ 
αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ των δικαςτικϊν και εξϊδικων αποφάςεων ςε αςτικζσ 
υποκζςεισ. 

 

 

Ιςτορική Αναδρομή 

 

 υνκικθ του ζνγκεν που υπογράφθκε ςτισ 14 Ιουνίου 1985 και θ υμφωνία 

Εφαρμογισ τθσ που υπογράφθκε ςτισ 19.6.1990. 

 υνκικθ του Μάαςτριχτ (1993): 

- Σο πρϊτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τον τρίτο πυλϊνα για τθ υνεργαςία 

ςτθ Δικαιοςφνθ και τισ Εςωτερικζσ Τποκζςεισ (ΔΕΤ). Θεςμοποίθςθ ενόσ 

διακυβερνθτικοφ μθχανιςμοφ ςυνεργαςίασ. 

- Θα αντικακιςτοφςε τισ ςυναντιςεισ ad hoc των κρατϊν μελϊν που δεν 

επικυμοφςαν, ωςτόςο, να υπάγουν τουσ ευαίςκθτουσ αυτοφσ τομείσ ςε 

υπερεκνικζσ μεκόδουσ λιψθσ αποφάςεων. 

 υνκικθ του Άμςτερνταμ (1999): 
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- Πρϊτθ κακιζρωςε τθν ζννοια του ΧΕΑΔ. 

- Χϊροσ Ελευκερίασ, Αςφάλειασ και Δικαιοςφνθσ εντάχκθκε ςτον πρϊτο 

υπερεκνικό πυλϊνα. 

- Αςτυνομικι και Δικαςτικι υνεργαςία ςτισ Ποινικζσ Τποκζςεισ 

παρζμεινε ςτον τρίτο πυλϊνα. 

 Η εξάλειψθ τθσ διχοτόμθςθσ επιτεφχκθκε με τθν αποκατάςταςθ τθσ ενότθτασ 

του ΧΕΑΔ, με τθ τΛ, θ οποία κατιργθςε τουσ Πυλϊνεσ και ενςωμάτωςε τθν 

Αςτυνομικι και Δικαςτικι υνεργαςία ςτισ Ποινικζσ Τποκζςεισ ςτθν «κοινοτικι 

μζκοδο»: 

- Τπαγωγι του ΧΕΑΔ ςτθ ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία, 

-  Η λιψθ αποφάςεων από το υμβοφλιο με ειδικι πλειοψθφία και  

- Η ενίςχυςθ τόςο του δθμοκρατικοφ όςο και του δικαςτικοφ ελζγχου του 

ΧΕΑΔ. 

 Πενταετι προγράμματα που ενζκρινε το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο: 

- «πρόγραμμα δράςθσ όςον αφορά τθν άριςτθ δυνατι εφαρμογι των 

διατάξεων τθσ υνκικθσ του Άμςτερνταμ για τθ δθμιουργία ενόσ χϊρου 

ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ» (φνοδοσ Βιζννθσ το Δεκζμβριο 

του 1998): 

 Μζτρα ςτουσ τομείσ τθσ αςτυνομικισ και τελωνειακισ 

ςυνεργαςίασ που ζπρεπε να υλοποιθκοφν άλλα μζςα ςε μία 

διετία και άλλα εντόσ μίασ πενταετίασ από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ 

τθσ υνκικθσ 

- Πρόγραμμα του Σάμπερε (1999-04) 

- Πρόγραμμα τθσ Χάγθσ (2004-09) 

- Πρόγραμμα τθσ τοκχόλμθσ (2010-14): 

 Ο ΧΕΑΔ ταυτίηεται με ζναν κοινό Χϊρο προςταςίασ των 

κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, όπου ιςχφει ο Χάρτθσ των 

Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ, και ειδικότερα, ο ςεβαςμόσ 

ςτθν αξιοπρζπεια, ςτα προςωπικά δεδομζνα και θ προςταςίασ 

των κοινωνικά αςκενζςτερων ομάδων *Ανακοίνωςθ τθσ 

Επιτροπισ, COM (2009) 262 τελικό, ςθμείο 2+ 

 Πρϊτεσ προςπάκειεσ ςυνεργαςίασ ςε υποκζςεισ του ΧΕΑΔ ιταν εξωκεςμικζσ: 
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- Ομάδα TREVI: 

 Ευρωπαϊκό υμβοφλιο ςτθ Ρϊμθ αρχικά για τον ςυντονιςμό του 

αγϊνα κατά τθσ τρομοκρατίασ (1975)  

 Αργότερα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διεκνοφσ εγκλθματικότθτασ 

(1985). 

- Ομάδα τθσ Βζρνθσ (1979) 

- υμφωνία ζνγκεν (1985) 

 

ΧΕΑΔ γενικά χαρακτηριςτικά 

 

 Ο ΧΕΑΔ δθμιουργικθκε ωσ αποτζλεςμα υπερχείλιςθσ (spill-over) λόγω του 

ελλείμματοσ αςφάλειασ που δθμιουργικθκε από τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 

προςϊπων ςτο πλαίςιο τθσ ενιαίασ εςωτερικισ αγοράσ. 

 Ο ΧΕΑΔ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ: 

- Σθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των προςϊπων, 

- Ενόσ υψθλοφ επιπζδου προςταςίασ των πολιτϊν, όςον αφορά το 

κακεςτϊσ αςφάλειασ και τθν ευχερζςτερθ απονομι δικαιοςφνθσ. 

 Αποτελεί ζναν κεμελιϊδθ ςτόχο τθσ ΕΕ και δεν ζχει ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα 

ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ ςτόχουσ τθσ. 

 υνιςτά τθν άμεςθ ςυνζπεια των κεμελιωδϊν αρχϊν τθσ ελευκερίασ, τθσ 

δθμοκρατίασ, του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των 

κεμελιωδϊν ελευκεριϊν κακϊσ και του κράτουσ δικαίου και οδθγεί προσ 

ςτενότερθ Ζνωςθ των λαϊν και αξιϊν. 

 Δυνατότθτεσ ευελιξίασ (βλ. 1.3 και 1.5). 

 Προχποκζςεισ (άρκρο 67, παρ. 1 ΛΕΕ): 

- εβαςμόσ από τθν ΕΕ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων. Αποτελεί 

εξειδίκευςθ του άρκρου 6 ΕΕ, άρκρο 19 ΕΕ και 251 επ. ΛΕΕ. 

- εβαςμόσ από τθν ΕΕ τθσ διαφορετικότθτασ των νομικϊν ςυςτθμάτων 

και παραδόςεων των κρατϊν μελϊν. Η διαφορετικότθτα των νομικϊν 

ςυςτθμάτων κατοχυρϊνεται ειδικότερα με τα άρκρα 82 παρ. 3 και 83 

παρ. 3 ΛΕΕ: 



Πεγή: Αλαγλωζηνπνύινπ Γ., Άξζξα 67-70 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλόο Β., Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 412-427. 

Ιζίδωξνο Γαθλήο 4 

 Ο ςεβαςμόσ τθσ ταυτότθτασ και τθσ κυριαρχίασ των κρατϊν 

μελϊν κατοχυρϊνεται επίςθσ με τα άρκρα 4 και 5 ΕΕ και από τα 

Πρωτόκολλα αρικ. 1 και 2 για τθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ 

επικουρικότθτασ και τθσ αναλογικότθτασ και τον ρόλο των 

εκνικϊν κοινοβουλίων. 

 

Ο ΧΕΑΔ ςτη τΛ 

 

 Η ςυγκρότθςθ του χϊρου ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ κεμελιϊνεται 

ςε ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ που αφοροφν: 

- Σο οργανωτικό και κεςμικό πλαίςιο *ά. 67-76] 

- Σθν κοινι πολιτικι του αςφλου, τθσ μετανάςτευςθσ και του ελζγχου των 

εξωτερικϊν ςυνόρων *ά. 77-80] 

- Σθ δικαςτικι ςυνεργαςία ςε αςτικζσ υποκζςεισ *ά.81+ δ 

- Σθ ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποκζςεισ *ά. 82-86+ και 

- Σθν αςτυνομικι ςυνεργαςία *ά. 87-89] 

 Η τΛ ενζταξε όλα τα ςτοιχεία του ΧΕΑΔ ςτον ίδιο τίτλο τθσ ΛΕΕ ενϊ διατιρθςε, 

όπου ιταν αναγκαίο, οριςμζνα διακυβερνθτικά ςτοιχεία με ςκοπό να μθ κίξει 

τον ςτενό πυρινα τθσ κρατικισ κυριαρχίασ: 

- Ο πρωτεφον ρόλοσ του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου (ά. 68 ΛΕΕ), 

- Οι διακυβερνθτικζσ επιτροπζσ, υπθρεςίεσ και δίκτυα (π.χ. άρκρο 71 

ΛΕΕ), 

- Σο δικαίωμα πρωτοβουλίασ και αναςταλτικισ αρνθςικυρίασ των κρατϊν 

μελϊν (ά. 76, 82 παρ. 3 και 83 παρ. 3 ΛΕΕ), 

- Η δυνατότθτα επιφφλαξθσ τθσ δθμόςιασ τάξθσ ενόσ κράτουσ μζλουσ (ά. 

72 και 276 ΛΕΕ) και 

- Οι προβλεπόμενεσ παρεκκλίςεισ από τθ ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία 

(ά. 82,83,86 και 89 ΛΕΕ). 

 Κακιζρωςθ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ με τθ τΛ ςτου τομείσ τθ ςυνεργαςίασ ςε 

ποινικζσ υποκζςεισ, ιδίωσ για τθν προςζγγιςθ τθσ ποινικισ δικονομίασ και του 

ποινικοφ δικαίου, τθ φςταςθ τθσ Ευρωπαϊκι Ειςαγγελικισ Αρχισ και τθν 

επιχειρθςιακι ςυνεργαςία των εκνικϊν αςτυνομικϊν αρχϊν. 
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 Η μεταβλθτι γεωμετρία του ΧΕΑΔ διευρφνκθκε με τθ τΛ αφοφ προςτζκθκαν 

ςτθν δυνατότθτα επιλογισ των αυτοεξαιροφμενων κρατϊν μελϊν και οι τομείσ 

τθσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςε ποινικζσ υποκζςεισ και θ αςτυνομικι 

ςυνεργαςία. 

 Κατάργθςθ τθ διαπυλωνικότθτα και προζβλεψε ζνα πολφ δυναμικό κεςμικό 

πλαίςιο με πλιρθ δικαςτικό ζλεγχο από το ΔΕΕ, πλιν μίασ πενταετοφσ 

μεταβατικισ περιόδου για προεκδοκζντα μζτρα τθσ ΕΕ ςτον τομζα τθσ ποινικισ 

και αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ. 

 Καλφπτει το δθμοκρατικό ζλλειμμα με τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ αρχισ τθσ 

επικουρικότθτασ από τα εκνικά κοινοβοφλια και ςτον ΧΕΑΔ. 

 Η δυνατότθτα ζκδοςθσ Κανονιςμϊν, Οδθγιϊν και Αποφάςεων που ρυκμίηουν 

τον ΧΕΑΔ με δυνατότθτα ανάπτυξθσ άμεςου αποτελζςματοσ ενϊπιον των 

εκνικϊν δικαςτθρίων ςυντελεί ςτθν αυξθμζνθ προςταςία των πολιτϊν. 

 

 

Σο Δικαςτήριο ςτη διαμόρφωςη του ΧΕΑΔ 

 

 θμαντικό ρόλο διαδραμάτιςε το ΔΕΚ που προςπάκθςε να διατθριςει τθν 

ενότθτα του ΧΕΑΔ: 

- Σο ΔΕΚ ζκεςε τα νομικά κεμζλια για τθν εγκακίδρυςθ του χϊρου, 

ςυνδζοντάσ τον με: 

 Σθν ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ και τθν κακιζρωςθ τθσ 

ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ *απόφαςθ ΔΕΚ τθσ 21.9.1999 C-378/97, 

Wijsenbeek, υλλογι, ςελ. Ι-6207], 

 Σον δεςμευτικό χαρακτιρα των πράξεων του τρίτου πυλϊνα και 

τθν υποχρζωςθ ςφμφωνθσ ερμθνείασ του εκνικοφ δικαίου προσ 

τισ πράξεισ του τρίτου πυλϊνα *ΔΕΚ, απόφαςθ 16.6.2005, C-

105/93, Pupino, υλλογι, ςελ. Ι-5285], 

 Σθ δυνατότθτα κζςπιςθσ από τθν ΕΕ ποινικϊν κυρϊςεων για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ, χωρίσ να χρειάηονται πρόςκετεσ 

πράξεισ του τρίτου πυλϊνα *ΔΕΚ, απόφαςθ 13.9.2005, C-176/03, 

Επιτροπι κατά υμβουλίου, υλλογι, ςελ. Ι-7879], 
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 Σθν προςταςία των τρίτων από τισ πράξεισ του τρίτου πυλϊνα 

*ΔΕΚ, απόφαςθ 2007, C-354/04, Gestoras pro Amnistia, υλλογι, 

ςελ. Ι-1579]. 

 

Δυνατότητεσ ευελιξίασ ςτον ΧΕΑΔ 

 

 Από τον ΧΕΑΔ αυτοεξαιροφνται το Ηνωμζνο Βαςίλειο, θ Ιρλανδία και θ Δανία: 

- Ζχουν όμωσ τθ δυνατότθτα να επιλζξουν να εφαρμόςουν ι να μθν 

εφαρμόςουν (opt-in ι opt-out) ςυγκεκριμζνα μζτρα βάςει των 

πρωτοκόλλων που ζχουν τροποποιθκεί και ςυναφκεί και ςτθ τΛ. 

 Πρωτόκολλο αρικ. 19 ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ του κεκτθμζνου ζνγκεν ςτθν 

ΕΕ: 

- τον Χϊρο ζνγκεν εντάςςονται ςιμερα 22 από τα 27 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ 

ενϊ ςυνεργάηονται τα κράτθ του ΕΟΧ, Ιςλανδία, Νορβθγία (1999) και 

Λιχτενςτάιν (2008), κακϊσ και θ Ελβετία (2008). 

- υνεχίηει να υπάρχει θ δυνατότθτα αυτοεξαίρεςθσ τθσ Βρετανίασ και τθσ 

Ιρλανδίασ με αντιςτάκμιςμα τθν εγκατάλειψθ τθσ ομοφωνίασ ενϊ τα 

όργανα τθσ ΕΕ ςυνεχίηουν να ζχουν δικαίωμα να αρνθκοφν τθν 

ςυμμετοχι του Ηνωμζνου Βαςιλείου και τθσ Ιρλανδίασ κατά τθ κζςπιςθ 

μζτρων ανάπτυξθσ του χϊρου ζνγκεν *Πρωτόκολλα αρικ. 19, 20, 21 και 

22]. 

 Η Βρετανία εξαςφάλιςε ότι κατά τθ κζςπιςθ μζτρων για τθν κοινωνικι 

αςφάλιςθ υπθκόων τρίτων χωρϊν κα λαμβάνεται δεόντωσ υπόψθ το κόςτοσ 

εφαρμογισ αυτϊν των μζτρων *Διλωςθ αρικ. 22+. 

 Πρωτόκολλο αρικ. 36, άρκρο 10: 

- Σο Ηνωμζνο Βαςίλειο ζχει μάλιςτα τθ δυνατότθτα να επιλζξει και 

περιοριςμζνο δικαιοδοτικό ζλεγχο των πράξεων που είχαν υιοκετθκεί 

πριν από τθν ιςχφ τθσ τΛ ςτον τομζα τθσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςε 

ποινικζσ υποκζςεισ μετά τθ λιξθ τθσ πενταετοφσ μεταβατικισ περιόδου. 

 Λόγω προςωρινισ δυςχεροφσ εφαρμογισ του ελζγχου ςτα εξωτερικά ςφνορα, θ 

Βουλγαρία και Ρουμανία κακϊσ και θ Κφπροσ λόγω τθσ διχοτόμθςισ τθσ, δεν 

ςυμμετζχουν ςτον Χϊροσ ζνγκεν. 
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 Άρθρο 67 ΛΕΕ και ο ΧΕΑΔ 

 

 Σο Άρκρο 67 αποτελεί μία διάταξθ αναςκόπθςθσ του ΧΕΑΔ ςε ςυνζχεια του 

άρκρου 3 παρ. 2 ΕΕ. 

 Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: δθμιουργία ενόσ εςωτερικοφ 

χϊρου τθσ ΕΕ χωρίσ εςωτερικά ςφνορα εντόσ του οποίου διαςφαλίηεται θ 

πρωταρχία του κράτουσ δικαίου και οι ευρωπαίοι πολίτεσ, όπωσ και οι υπικοοι 

των τρίτων χωρϊν που βρίςκονται νόμιμα ςτθν ΕΕ, κυκλοφοροφν χωρίσ 

ςυνοριακοφσ ελζγχουσ και χωρίσ να διακινδυνεφεται θ αςφάλειά τουσ και θ 

αςφάλεια των κρατϊν μελϊν. 

- Η ζννοια δεν είναι αυςτθρά προςδιορίςιμθ αλλά «ανοικτι» αφινοντασ 

ικανά περικϊρια διακριτικισ ευχζρειασ για περαιτζρω διάπλαςι του. 

 Παρ. 2-4 του άρκρου 67 ΛΕΕ: 

- Σρεισ άξονεσ του ΧΕΑΔ: 

 Ελευκερία 

 Αςφάλεια 

 Δικαιοςφνθ 

- Ο ΧΕΑΔ πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ μία ενιαία περιοχι δράςθσ λόγω 

του ότι οι παραπάνω ζννοιεσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται και θ μία 

προχποκζτει τθν φπαρξθ και ςωςτι λειτουργία τθσ άλλθσ. 

 

Χώροσ Ελευθερίασ 

 

 «Χώρος Ελευθερίας»: θ απουςία ελζγχων των προςϊπων κατά τθ διζλευςθ των 

εςωτερικϊν ςυνόρων, ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ και ωσ κοινι μεταναςτευτικι 

πολιτικι και πολιτικι αςφλου. 

- Δεν πρζπει να ταυτίηεται μόνο με τθν ελεφκερθ κυκλοφορία όλων των 

προςϊπων, αντίκετα εμπεριζχει και τθν ευνομία και τθν πάταξθ των 

καταχριςεων. 

- Θεςμοκετικθκε με τθ υμφωνία ζνγκεν που ιςχφει από 26.3.1995 

μεταξφ των χωρϊν που τθν υπζγραψαν. 
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 Κανζνασ ζλεγχοσ δεν επιτρζπεται μεταξφ των κρατϊν του χϊρου ζνγκεν, εκτόσ 

εάν ςυντρζχει λόγοσ εφαρμογισ τουσ άρκρου 72 ΛΕΕ (πρϊθν άρκρο 64 ΕΚ) για 

τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ τάξθσ και τθσ εςωτερικισ αςφάλειασ. 

 

Κοινή πολιτική ςτου τομείσ του αςφλου, τησ μετανάςτευςησ και του ελζγχου των 

εξωτερικών ςυνόρων 

 

 Η τΛ προςδίδει ςτθ νζα πολιτικι δφο νζα χαρακτθριςτικά: 

- Σθν αλλθλεγγφθ των κρατϊν μελϊν και 

- Σθ δίκαιθ ςτάςθ ζναντι των υπθκόων τρίτων χωρϊν. 

 Η τΛ επιφυλάςςει πάντωσ ςτα κράτθ μζλθ το δικαίωμα να κακορίηουν τον όγκο 

των ειςερχομζνων μεταναςτϊν με ςκοπό τθν αναηιτθςθ εργαςίασ ενϊ θ ΕΕ 

αναλαμβάνει να ςυνάψει ςυμφωνίεσ επανειςδοχισ των παράνομων 

μεταναςτϊν. 

 Σα Προγράμματα του Σάμπερε και τθσ Χάγθσ: 

- Θζςπιςθ κοινισ, εναρμονιςμζνθσ και αποτελεςματικισ διαδικαςίασ ςε 

κζματα αςφλου. 

- Ανάγκθ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ των κρατϊν μελϊν και από κοινοφ 

διεκπεραίωςθ των αιτθμάτων αςφλου. 

- ταδιακι διαμόρφωςθ ενόσ ςυςτιματοσ που ςτθρίηεται ςε ενιαίο 

ευρωπαϊκό κακεςτϊσ αςφλου, τθ κζςπιςθ κανόνων, προχποκζςεων και 

δικαιωμάτων ςε κζματα νόμιμθσ μετανάςτευςθσ. 

- Η ενίςχυςθ τθσ ςυλλογισ, τθσ παροχισ, τθσ ανταλλαγισ και τθσ 

αποτελεςματικισ χριςθσ ενθμερωμζνων πλθροφοριϊν και ςτοιχείων 

ςχετικά με τισ μεταναςτευτικζσ εξελίξεισ. 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάςτευςθσ. 

 Πρόγραμμα τοκχόλμθσ: 

- Η Ευρϊπθ αντιμετωπίηει αφξθςθ τθσ διαςυνοριακισ εγκλθματικότθτασ 

και ςυνεπϊσ δθμιουργείται θ υποχρζωςθ ςτενισ ςυνεργαςίασ ανάμεςα 

ςτα κράτθ μζλθ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, τισ κυριότερεσ τρίτεσ χϊρεσ 

και, κατά περίπτωςθ, με τθν επιχειρθματικι κοινότθτα, και να 
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καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια για να μποροφν οι πολίτεσ τθσ 

Ζνωςθσ να ηουν ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον. 

- Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο διακθρφττει ότι θ ΕΕ κα χρθςιμοποιιςει όλα τα 

μζςα πολιτικισ που διακζτει για να δϊςει μια δυναμικι ευρωπαϊκι 

απάντθςθ ςτθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων, ρατςιςμοφ, 

ξενοφοβίασ και ομοφοβίασ. 

 Ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ για τθ διαχείριςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ 

ςτα εξωτερικά ςφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (FRONTEX): 

- υντονίηει τθν επιχειρθςιακι ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν ςτον 

τομζα τθσ διαχείριςθσ των εξωτερικϊν ςυνόρων. 

 

Χώροσ Αςφάλειασ 

 

 Ο Χϊροσ Αςφάλειασ αποςκοπεί ςε υψθλό επίπεδο εςωτερικισ αςφάλειασ των 

πολιτϊν με: 

- Σθ κζςπιςθ μζτρων πρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ τθσ ςοβαρισ 

εγκλθματικότθτασ με διαςυνοριακζσ διαςτάςεισ, κακϊσ και του 

ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ μζςω του ςυντονιςμοφ και τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ αςτυνομικϊν και δικαςτικϊν αρχϊν και των λοιπϊν 

αρμοδίων αρχϊν, 

- Σθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των δικαςτικϊν αποφάςεων ςε ποινικζσ 

υποκζςεισ και  

- Σθν προςζγγιςθ των ποινικϊν νομοκεςιϊν 

 Άρκρο 6 του Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ: θ ζννοια τθσ «αςφάλειασ» 

ςυνδζεται ςτενά με τθν ζννοια τθσ «ελευκερίασ». 

 Άρκρα 29 και 61 ΕΚ: πρόλθψθ και καταςτολι τθσ εγκλθματικότθτασ 

- Άρκρο 67 ΛΕΕ: υψθλό επίπεδο αςφάλειασ- προςταςία του πολίτθ τθσ 

Ζνωςθσ. 

 EUROPOL-Ευρωπαϊκι Αςτυνομικι Τπθρεςία: 

- Εμπζδωςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ ςτουσ πολίτεσ και τθ διευκόλυνςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των αρχϊν των κρατϊν μελϊν. 
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Χώροσ Δικαιοςφνησ 

 

 Καλφτερθ πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ ςε υποκζςεισ με διαςυνοριακζσ 

επιπτϊςεισ και τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των δικαςτικϊν και εξϊδικων 

αποφάςεων. 

 

Η αμοιβαία αναγνώριςη των αποφάςεων ςε ποινικζσ υποθζςεισ 

 

 Προςπάκεια ςταδιακισ εναρμόνιςθσ του δικονομικοφ δικαίου των κρατϊν 

μελϊν. 

 Αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερα ςοβαρϊν εγκλθμάτων όπωσ είναι θ εμπορία ανκρϊπων, 

θ τρομοκρατία, θ διακίνθςθ ναρκωτικϊν, κλπ. 

 Κακοριςμόσ κανόνων και διαδικαςιϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αναγνϊριςθσ 

όλων των τφπων δικαςτικϊν αποφάςεων και διαταγϊν ςε ολόκλθρθ τθν Ζνωςθ. 

 Η πρόλθψθ και επίλυςθ ςυγκροφςεων δικαιοδοςίασ κρατϊν μελϊν. 

 

Η αμοιβαία αναγνώριςη των δικαςτικών και εξώδικων αποφάςεων ςε αςτικζσ 

υποθζςεισ 

 

 Δικαςτικι υνεργαςία ςε Αςτικζσ Τποκζςεισ *ά. 81 ΛΕΕ+. 

 Η εναρμόνιςθ των κανόνων αςτικοφ δικαίου περιλαμβάνει: 

- τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των δικαςτικϊν και εξωδίκων αποφάςεων 

μεταξφ των κρατϊν μελϊν, 

- τθν εκτζλεςι τουσ, 

- τθ διαςυνοριακι επίδοςθ και κοινοποίθςθ δικαςτικϊν και εξωδίκων 

πράξεων, 

- τθν ουςιαςτικι πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ, 

- τθν ςυνεργαςία κατά τθν αποδεικτικι διαδικαςία. 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 743/2002 του υμβουλίου: 

- Θζςπιςθ γενικοφ κοινοτικοφ πλαιςίου δραςτθριοτιτων προσ 

διευκόλυνςθ τθσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςε αςτικζσ υποκζςεισ. 

- Εμπζδωςθ τθσ αςφάλειασ του δικαίου 
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- Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ δικαιοςφνθ 

- Προϊκθςθ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ των δικαςτικϊν αποφάςεων 

- Προϊκθςθ τθσ αναγκαίασ προςζγγιςθσ των νομοκεςιϊν ι τθν εξάλειψθ 

των εμποδίων που προκφπτουν από τισ διαφορζσ ςτο αςτικό δίκαιο και 

τθν πολιτικι δικονομία, 

- Βελτίωςθ τθσ αμοιβαίασ γνϊςθσ των νομικϊν και δικαςτικϊν 

ςυςτθμάτων μεταξφ των κρατϊν μελϊν, ςε αςτικζσ υποκζςεισ 

- Ορκι υλοποίθςθ και εφαρμογι των κοινοτικϊν πράξεων ςτον τομζα τθσ 

δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςε αςτικζσ υποκζςεισ 

- Βελτίωςθ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτθ 

δικαιοςφνθ, τθ δικαςτικι ςυνεργαςία και τα νομικά ςυςτιματα των 

κρατϊν μελϊν ςε αςτικζσ υποκζςεισ. 
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Άπθπο 68 

 

 

Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο κακορίηει τουσ ςτρατθγικοφσ προςανατολιςμοφσ του 
νομοκετικοφ και επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ ςτον χϊρο ελευκερίασ, 
αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ. 
 

 

 
1. Οι αρμοδιότητεσ του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου ςτο ΧΕΑΔ 

 

 Σο άρκρο 68 ΛΕΕ είναι νζα διάταξθ που για πρϊτθ φορά είχε 

ςυμπεριλθφκεί ςτθ μθ ιςχφςαςα υνταγματικι. Αποτελεί κεςμοποίθςθ τθσ 

προθγοφμενθσ πρακτικισ του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου που εξζδωςε τα 

Προγράμματα του Σάμπερε (1999), τθσ Χάγθσ (2004) και τθσ τοκχόλμθσ 

(2009). Αντανακλά το διακυβερνθτικό χαρακτιρα που είχε ο ΧΕΑΔ όταν 

αποτελοφςε τμιμα του τρίτου πυλϊνα. 

 

 Σο άρκρο 68 ΛΕΕ αποτελεί ειδικι διάταξθ για τον Χϊρο Ελευκερίασ, 

Αςφάλειασ και Δικαιοςφνθσ του γενικοφ άρκρου 15 ΕΕ που προβλζπει τισ 

αρμοδιότθτεσ του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου ωσ κεςμικοφ οργάνου τθσ 

Ζνωςθσ. Παρόμοιο με το άρκρο 68 ΛΕΕ, είναι το άρκρο 26 ΕΕ. ε αντίκεςθ 

με το άρκρο 26 ΕΕ, το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο δεν εκδίδει τισ απαιτοφμενεσ 

αποφάςεισ. 

 

 Η ζννοια «ςτρατθγικοί προςανατολιςμοί του νομοκετικοφ και 

επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ» του ΧΕΑΔ αποτελεί νζα εξειδικευμζνθ 

ζννοια. Γενικά, το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο είναι αρμόδιο για τον κακοριςμό 

των γενικϊν πολιτικϊν προςανατολιςμϊν και προτεραιοτιτων *ά. 15 ΕΕ+. 

τθν ΚΕΠΠΑ το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο προβαίνει, μεταξφ άλλων, ςτον 

προςδιοριςμό των ςτρατθγικϊν ςυμφερόντων και των γενικϊν 

προςανατολιςμϊν κακϊσ και ςτον κακοριςμό των ςτρατθγικϊν 

κατευκυντθρίων γραμμϊν ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνεσ διεκνείσ εξελίξεισ *ά. 

26 ΕΕ+. 
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 Βαςικι προχπόκεςθ για τθν εξζλιξθ του τομζα ελευκερίασ, αςφάλειασ και 

δικαιοςφνθσ είναι να μετουςιωκοφν οι αντίςτοιχεσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ 

ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και απτά αποτελζςματα. φμφωνα με το 

Πρόγραμμα τθσ τοκχόλμθσ για «μια ανοικτι και αςφαλι Ευρϊπθ που 

εξυπθρετεί και προςτατεφει τουσ πολίτεσ», το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο κρίνει 

ότι προτεραιότθτα είναι θ επικζντρωςθ ςτα ςυμφζροντα και τισ ανάγκεσ των 

πολιτϊν. Αναγνωρίηει ωσ πρόκλθςθ τθν εξαςφάλιςθ του ςεβαςμοφ των 

κεμελιωδϊν ελευκεριϊν και τθσ ακεραιότθτασ του προςϊπου και 

ταυτοχρόνωσ να διαςφαλιςκεί θ αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ. Είναι εξαιρετικά 

ςθμαντικό τα μζτρα επιβολισ του νόμου, αφενόσ, και τα μζτρα διαφφλαξθσ 

των ατομικϊν δικαιωμάτων, του κράτουσ δικαίου και των κανόνων διεκνοφσ 

προςταςίασ, αφετζρου, να ακολουκοφν αρμονικά τθν ίδια κατεφκυνςθ και 

να αλλθλοενιςχφονται. 

 

 Βάςει των ςτρατθγικϊν προςανατολιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου, 

εκδίδονται οι ςυνικεισ νομοκετικζσ πράξεισ από το υμβοφλιο, είτε κατά τθ 

ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία είτε κατά τθν ειδικι νομοκετικι διαδικαςία. 

 

2. Σελική εκτίμηςη 

 

 Ο κακοριςμόσ από το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο με ομοφωνία και χωρίσ τθ 

ςφμπραξθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου των ςτρατθγικϊν 

προςανατολιςμϊν του νομοκετικοφ και του επιχειρθςιακοφ 

προγραμματιςμοφ περιορίηει το προνόμιο τθσ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, που ζτςι και αλλιϊσ επιμερίηεται και ςτο ζνα 

τζταρτο των κρατϊν μελϊν, και υποςκάπτει τθ νομοκετικι αρμοδιότθτα του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α) Απόζπαζμα από ηα ζςμπεπάζμαηα ηηρ πποεδπίαρ ηος Δςπυπαφκού 

ςμβοςλίος ηος Σάμπεπε 15 και 16 Οκηυβπίος 1999 

 

 «Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο είναι αποφαςιςμζνο να αναπτφξει τθν Ζνωςθ ωσ 

ζνα χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ, αξιοποιϊντασ πλιρωσ τισ 

δυνατότθτεσ που προςφζρει θ ςυνκικθ του Άμςτερνταµ. Σο Ευρωπαϊκό 

υμβοφλιο αποςτζλλει ιςχυρό πολιτικό µινυµα για τθν επιβεβαίωςθ  τθσ 

ςθµαςίασ του ςτόχου αυτοφ και ςυμφϊνθςε όςον αφορά µια ςειρά 

πολιτικϊν κατευκφνςεων και προτεραιοτιτων που κα κάνουν γριγορα 

πραγματικότθτα τθ δθμιουργία του χϊρου αυτοφ. Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο 

κα κζςει και κα διατθριςει τον ςτόχο αυτό ςτθν πρϊτθ κζςθ του πολιτικοφ 

κεματολογίου του. Θα παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν πρόοδο που ςθμειϊνεται 

ωσ προσ τθν εφαρμογι των αναγκαίων μζτρων και τθν τιρθςθ των 

προκεςμιϊν που ορίηουν θ ςυνκικθ του Άµςτερνταµ, το χζδιο ∆ράςθσ τθσ 

Βιζννθσ και τα ανά χείρασ ςυμπεράςματα» 

 

Β) Απόζπαζμα από ηο Ππόγπαμμα ηηρ Υάγηρ: ενίζσςζη ηηρ ελεςθεπίαρ, ηηρ 

αζθάλειαρ και ηηρ δικαιοζύνηρ ζηην Δςπυπαφκή Ένυζη (2005/C 53/01) 

 

 «Τπό το πρίςµα του Προγράμματοσ αυτοφ, το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο καλεί 

τθν Επιτροπι να παρουςιάςει το 2005 ςτο υμβοφλιο ςχζδιο δράςθσ, ςτο 

οποίο οι ςτόχοι και οι προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ αυτοφ κα 

μετατρζπονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ. Σο ςχζδιο κα περιζχει 

χρονοδιάγραμμα υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ όλων των δράςεων. Σο 

Ευρωπαϊκό υμβοφλιο καλεί το υμβοφλιο να µεριµνιςει για τθν τιρθςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ κακενόσ εκ των διαφόρων μζτρων. Η Επιτροπι καλείται 

να υποβάλει ςτο υμβοφλιο ετιςια ζκκεςθ για τθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ τθσ Χάγθσ («πίνακα αποτελεςμάτων»)» 

 

Γ) Απόζπαζμα από ηο Ππόγπαμμα ηηρ ηοκσόλμηρ — μια ανοικηή και αζθαλήρ 

Δςπώπη πος εξςπηπεηεί και πποζηαηεύει ηοςρ πολίηερ (2010/C 115/01) 

 

 «…το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο ενζκρινε το παρόν νζο πολυετζσ πρόγραμμα, 

που κα αποκαλείται Πρόγραμμα τθσ τοκχόλμθσ, για τθν περίοδο 2010-
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2114… Σα ευρωπαϊκά όργανα κα πρζπει να αξιοποιοφν όλεσ τισ ευκαιρίεσ 

που προςφζρει θ ςυνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ για τθν ενίςχυςθ του 

ευρωπαϊκοφ χϊρου ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ προσ όφελοσ 

των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ. Σο παρόν Πρόγραμμα ορίηει ςτρατθγικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το νομοκετικό και επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό 

ςτο πλαίςιο του χϊρου ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 68 ΛΕΕ» 
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Άρθρο 69 

Σα εκνικά κοινοβοφλια μεριμνοφν, προκειμζνου για τισ νομοκετικζσ προτάςεισ και 

πρωτοβουλίεσ που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο των κεφαλαίων 4 και 5, για τθν 

τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ επικουρικότθτασ, ςφμφωνα με το Πρωτόκολλο ςχετικά με τθν 

εφαρμογι των αρχϊν τθσ επικουρικότθτασ και τθσ αναλογικότθτασ. 

 

 

τόχοσ του άρθρου 

 

 τόχοσ του άρκρου 69 ΛΕΕ είναι θ υπαγωγι ςε ζναν ενιςχυμζνο 

δθμοκρατικό ζλεγχο των διατάξεων που προζρχονταν από τον τρίτο 

διακυβερνθτικό πυλϊνα τθσ ΕΕ για τθ ςυνεργαςία ςτισ ποινικζσ υποκζςεισ 

και τθν αςτυνομικι ςυνεργαςία, τα επονομαηόμενα κεφάλαια 4 και 5 του 

τίτλου του ΧΕΑΔ. Αποτελεί αναγκαία ςυνζπεια τθσ υπαγωγισ των τομζων 

αυτϊν ςτθ ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία 

 Σο άρκρο 69 ΛΕΕ προζρχεται από το άρκρο ΙΙΙ-259  (που δεν ίςχυςε ποτζ) 

και πρζπει να ςυνδυάηεται με τα άρκρα 82 παρ. 3 και 83 παρ. 3 που 

προβλζπουν ριτρεσ «επείγουςασ τροχοπζδθσ» 

 

Διαδικαςία ελζγχου τησ επικουρικότητασ 

 

 Κάκε κεςμικό όργανο μεριμνά ςυνεχϊσ για τθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ 

επικουρικότθτασ και τθσ αναλογικότθτασ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5 ΕΕ. 

Κάκε ςχζδιο νομοκετικισ πράξθσ πρζπει να περιλαμβάνει εμπεριςτατωμζνθ 

ζκκεςθ βάςει τθσ οποίασ μπορεί να κρικεί θ τιρθςθ των αρχϊν τθσ 

επικουρικότθτασ και τθσ αναλογικότθτασ. Κάκε εκνικό κοινοβοφλιο μπορεί, 

εντόσ προκεςμίασ οκτϊ εβδομάδων από τθν θμερομθνία διαβίβαςθσ ενόσ 

ςχεδίου νομοκετικισ πράξθσ από το όργανο που ζχει τθν πρωτοβουλία, να 

απευκφνει προσ τουσ προζδρουσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του 
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υμβουλίου και τθσ Επιτροπισ αιτιολογθμζνθ γνϊμθ ςτθν οποία εκτίκενται 

οι λόγοι για τουσ οποίουσ εκτιμά ότι το εν λόγω ςχζδιο δεν ςυνάδει με τθν 

αρχι τθσ επικουρικότθτασ 

 

 

Ο ρόλοσ των εθνικών κοινοβουλίων 

 

 Σο άρκρο 69 ΛΕΕ αποτελεί ειδικι διάταξθ ςε ςχζςθ με το άρκρο 5 παρ. 3 

εδ. 2 ΕΕ, το άρκρο 12 περ. α και β ΕΕ και το Πρωτόκολλο ςχετικά με τθν 

Εφαρμογι των Αρχϊν τθσ Επικουρικότθτασ και τθσ Αναλογικότθτασ (εφεξισ 

«Πρωτόκολλο»). Αν και οριςμζνοι κεωροφν ότι θ διάταξθ είναι περιττι, 

ωςτόςο δίνεται περιςςότερθ ζμφαςθ ςτον ρόλο των εκνικϊν κοινοβουλίων. 

Εξάλλου, ςτο πλαίςιο των ωσ άνω τομζων ςυνεργαςίασ απαιτείται οι 

αιτιολογθμζνεσ γνϊμεσ των εκνικϊν κοινοβουλίων περί μθ ςυμβατότθτασ 

του ςχεδίου με τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ να αντιπροςωπεφουν όχι το 

1/3 αλλά το 1/4 των ψιφων των εκνικϊν κοινοβουλίων. Η ευρφτερθ 

δυνατότθτα παρεμβολισ των εκνικϊν κοινοβουλίων ςτον τομζα αυτό 

κεωρείται ςτοιχείο διακυβερνθτικοφ χαρακτιρα και ςυνδυάηεται με το 

δικαίωμα νομοκετικισ πρωτοβουλίασ του ¼ των κρατϊν μελϊν ςτον ίδιο 

τομζα  
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ζνα χώρο ελευθερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνησ ςτην υπηρεςία των πολιτών τησ 

Ευρώπησ - Σχζδιο δράςησ για την εφαρμογή του προγράμματοσ τησ Στοκχόλμησ», 

(COM (2010) 171 τελ.). 
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Άπθπο 70 

 

Με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 258, 259 και 260, το υμβοφλιο μπορεί, μετά από 
πρόταςθ τθσ Επιτροπισ, να κεςπίηει μζτρα για τον κακοριςμό των λεπτομερϊν 
διατάξεων βάςει των οποίων τα κράτθ μζλθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι, 
προβαίνουν ςε αντικειμενικι και αμερόλθπτθ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ, από τισ 
αρχζσ των κρατϊν μελϊν, των πολιτικϊν τθσ Ζνωςθσ που προβλζπονται ςτον 
παρόντα τίτλο, με ςτόχο, ιδίωσ, τθ διευκόλυνςθ τθσ πλιρουσ εφαρμογισ τθσ αρχισ 
τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ. Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο κακϊσ και τα εκνικά 
κοινοβοφλια τθροφνται ενιμερα για το περιεχόμενο και τα αποτελζςματα τθσ 
αξιολόγθςθσ αυτισ. 
 

 

 

1. Ειςαγωγικά: ημαςία και ςτόχοσ τησ διάταξησ 

 
 Η διάταξθ του άρκρου 70 ΛΕΕ είναι νζα διάταξθ, που ειςιχκθκε για πρϊτθ 

φορά ςτθ , ςτο άρκρο ΙΙΙ-260, με οριςμζνεσ διαφορζσ. Πρϊτθ θ υνζλευςθ 

που ετοίμαςε το ςχζδιο τθσ υνταγματικισ υνκικθσ τόνιςε το 2002 τθ 

ςθμαςία τθσ ειςαγωγισ ενόσ μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ των 

μζτρων του ΧΕΑΔ για τθν ενίςχυςθ τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ.  τθ 

ςυνζχεια, το 2004, το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο τόνιςε ότι «θ αξιολόγθςθ τθσ 

εφαρμογισ κακϊσ και των επιπτϊςεων όλων των μζτρων είναι ουςιαςτικισ 

ςθμαςίασ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ τθσ Ζνωςθσ ςτον ΧΕΑΔ» 

*Πρόγραμμα τθσ Χάγθσ, Παράρτθμα 1 των ςυμπεραςμάτων τθσ Προεδρίασ, 

Ευρωπαϊκό υμβοφλιο Βρυξελλϊν, Νοζμβριοσ 2004+. υνεπϊσ, θ αξιολόγθςθ 

τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν του ΧΕΑΔ αποτελεί ουςιαςτικό εργαλείο για 

να εξαςφαλιςτεί ότι τα ςθμαντικά αποτελζςματα ςτθν ανάπτυξθ του Χϊρου 

εφαρμόηονται ορκά και ανακεωροφνται ςυςτθματικά, όπου αυτό 

ενδείκνυται, για να προςαρμόηονται και να ανταποκρίνονται ςτισ 

πραγματικζσ προςδοκίεσ των ευρωπαίων πολιτϊν. τθ ςυνζχεια, το 2006, θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε ειδικι Ανακοίνωςθ για τθν αξιολόγθςθ των 

μζτρων τθσ ΕΕ ςτον ΧΕΑΔ. Η Ανακοίνωςθ όμωσ αυτι δεν προχϊρθςε ςτθν 

εγκακίδρυςθ ενόσ μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ αλλά ςταμάτθςε θ διαδικαςία 

μετά τθν ζκδοςθ τθσ Γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Περιφερειϊν τθσ ΕΕ. 
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 Σο άρκρο 70 ΛΕΕ αποςκοπεί ςε μία αποτελεςματικι εποπτεία και 

αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ από τουσ 

αξιωματοφχουσ των κρατϊν μελϊν, από τισ εκνικζσ αςτυνομικζσ αρχζσ και 

από τουσ δικαςτικοφσ, ϊςτε να ενιςχυκεί θ αμοιβαία εμπιςτοςφνθ μεταξφ 

τουσ. Επιπλζον, ζνασ από τουσ ςτόχουσ που επεδίωκε το Πρόγραμμα τθσ 

Χάγθσ (2004) ιταν θ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ μιασ νοοτροπίασ αξιολόγθςθσ 

ςε όλθ τθν ΕΕ. 

 

 

2. Περιεχόμενο του άρθρου 

 

 Η επιφφλαξθ των άρκρων 258, 259 και 260 ΛΕΕ αφορά τθν προςφυγι 

παράβαςθσ κατά κράτουσ μζλουσ, που υποβάλλεται από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ι ενόσ κράτουσ μζλουσ, μετά τθν τιρθςθ μίασ διαδικαςίασ 

ακρόαςθσ του εγκαλοφμενου κράτουσ. Η αξιολόγθςθ βάςει του άρκρου 

70 ΛΕΕ είναι ανεξάρτθτθ και δεν μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ αποδεικτικό 

υλικό για μία διαδικαςία παράβαςθσ. 

 Σα μζτρα αφοροφν μόνον τθν αρχι τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ. 

Λαμβάνονται, μετά από πρόταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, από το 

υμβοφλιο με ειδικι πλειοψθφία, 

 εθόζνλ δελ νξίδεηαη άιιωο [ά. 16 παξ. 3 ΔΔ]. Σα κέηξα κπνξεί λα είλαη 

Καλνληζκνί, Οδεγίεο θαη Απνθάζεηο (ζε αληίζεζε κε ηε  πνπ 

πξνέβιεπε κόλνλ Καλνληζκνύο θαη Απνθάζεηο). Ωζηόζν, ε Οδεγία δελ 

ζεωξείηαη θαηάιιειε  λνκνζεηηθή πξάμε γηα ηελ εγθαζίδξπζε 

κεραληζκνύ αμηνιόγεζεο. 

 Σθν αξιολόγθςθ διενεργοφν τα κράτθ μζλθ, ςε ςυνεργαςία με τθν 

Επιτροπι. Η αξιολόγθςθ πρζπει να είναι αντικειμενικι και αμερόλθπτθ 

και να εξετάηει τθν εφαρμογι, από τισ αρχζσ των κρατϊν μελϊν, των 

πολιτικϊν τθσ Ζνωςθσ για τον ΧΕΑΔ, με ςτόχο, ιδίωσ, τθ διευκόλυνςθ τθσ 

πλιρουσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ. 

 Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο κακϊσ και τα εκνικά κοινοβοφλια τθροφνται 

ενιμερα για το περιεχόμενο και τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ 

αυτισ. Πρόκειται για μία τάςθ περιςςότερθσ εμπλοκισ των εκνικϊν 
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κοινοβουλίων που μπορεί να ερμθνευκεί ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 12 

περ. γ ΕΕ, 69 ΛΕΕ, 71 παρ. 4 85 παρ. 1 88 παρ. 2 ΛΕΕ. Παρόμοια 

ενθμζρωςθ του Ευρωκοινοβουλίου και των εκνικϊν κοινοβουλίων 

υφίςταται και για τισ υπθρεςίεσ Eurojust και Europol. 

 Προσ τθν επίτευξθ τθσ ανάπτυξθσ του ΧΕΑΔ, το 2006 θ Επιτροπι πρότεινε 

τθν εγκακίδρυςθ ενόσ ςυνεκτικοφ και περιεκτικοφ μθχανιςμοφ 

αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων και παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ 

των πολιτικϊν τθσ ΕΕ ςτον Χϊρο, με πνεφμα εταιρικισ ςχζςθσ με τα 

κράτθ μζλθ και τα όργανα τθσ ΕΕ, με βάςθ τθν προθγοφμενθ εμπειρία 

τθσ και τισ καλζσ πρακτικζσ που ακολουκοφςε ςε άλλουσ τομείσ. Η 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι προζβθ ςτθν εννοιολογικι οριοκζτθςθ των εννοιϊν 

«αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων» και «παρακολοφκθςθ τθσ 

εφαρμογισ». Η πρϊτθ ζννοια αφορά τθν εκτίμθςθ των παρεμβάςεων 

(δθμόςια μζτρα) ςε ςυνάρτθςθ με τα αποτελζςματά τουσ, τον αντίκτυπό 

τουσ και τισ ανάγκεσ που επιδιϊκουν να ικανοποιιςουν. Η δεφτερθ 

ζννοια ςυνιςτά τθν εξζταςθ τθσ προόδου που επιτελείται κατά τθν 

εκτζλεςθ των πολιτικϊν του ΧΕΑΔ. Κφριοι ςυντελεςτζσ ςτον 

προτεινόμενο μθχανιςμό αξιολόγθςθσ ορίηονται το υμβοφλιο και τα 

κράτθ μζλθ μαηί με τθν Επιτροπι. Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο κα ζπρεπε, 

ςφμφωνα με τθν πρόταςθ, να ςυνεργάηεται ςτενά ςφμφωνα με τα 

κεςμικά προνόμιά του και τισ υποχρεϊςεισ του, ενϊ και τα εκνικά 

κοινοβοφλια πρζπει να ςυμμετζχουν ςτθν αξιολόγθςθ των τακτικϊν 

εκκζςεων. Παρότι θ πρόταςθ για τον εν λόγω μθχανιςμό αξιολόγθςθσ 

αρχικά ακολοφκθςε τθν τφχθ τθσ υνταγματικισ υνκικθσ, θ τΛ 

διατιρθςε όλα τα ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ πρϊτθσ, ορίηοντασ ότι τα 

εκνικά κοινοβοφλια κα ςυμμετείχαν, ςτα πλαίςια του ΧΕΑΔ, ςτουσ 

μθχανιςμοφσ αξιολόγθςθσ τθσ υλοποίθςθσ των πολιτικϊν τθσ Ζνωςθσ ςε 

αυτόν τον τομζα *COM (2006) 332 τελ.+ 
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Σελικζσ παρατηρήςεισ  

 

το πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ Χάγθσ, εγκρίκθκαν πολλά νομικά μζςα και 

δθμιουργικθκαν πολλοί οργανιςμοί. φμφωνα με τθν αξιολόγθςθ του 

προγράμματοσ τθσ Χάγθσ, είναι ακόμθ νωρίσ να εκτιμθκεί θ αποτελεςματικότθτά 

τουσ από πλευράσ ςυγκεκριμζνων αποτελεςμάτων. Σα μζτρα που λαμβάνονται ςτον 

τομζα τθσ καταπολζμθςθσ του οργανωμζνου εγκλιματοσ, ςτο επίπεδο τθσ 

αςτυνομικισ και τελωνειακισ ςυνεργαςίασ κακϊσ και ςτο επίπεδο τθσ ποινικισ 

δικαιοςφνθσ εξακολουκοφν να είναι δφςκολο να αξιολογθκοφν διότι τα κράτθ μζλθ 

ςυχνά δεν υποχρεοφνται να λογοδοτοφν για τθν εφαρμογι τουσ. 


