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ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Καλούµεθα σήµερα ν΄ απαντήσουµε στα ερωτήµατα που έχουν τεθεί σχετικά µε
την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επ΄ αυτών θέλω να παρατηρήσω τα εξής:
•

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ιδιαίτερα η άρση των περιορισµών στα εσωτερικά σύνορα εξασφαλίζουν
ελευθερία διακίνησης, ενισχύουν τις υπάρχουσες δηµοκρατικές δοµές στα
κράτη µέλη και δηµιουργούν ισχυρότερες πεποιθήσεις για την ευρωπαϊκή
διάσταση των εθνικών ζητηµάτων. Εντούτοις απαιτούν εντονότερες
προσπάθειες για τη δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας για τους ίδιους, θέµα
που συνδέεται σαφώς µε την ύπαρξη ενός ενιαίου χώρου δικαιοσύνης. Kατά
την τελευταία εικοσαετία έχει διαπιστωθεί η στενή σχέση ΄΄κλασσικού΄΄
οργανωµένου εγκλήµατος, τροµοκρατίας, εµπορίου ναρκωτικών και πάσης
φύσεως όπλων, ξεπλύµατος χρηµάτων, καθώς και εκµετάλλευσης και
διακίνησης ανθρώπων. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης
νέων θεσµών και µεθόδων για την αντιµετώπιση των πάσης φύσεως
εγκληµατικών δραστηριοτήτων, των οποίων η ανάπτυξη δεν γνωρίζει σύνορα.
Οι προαναφερθείσες εγκληµατικές δραστηριότητες µπορούν και πρέπει να
αντιµετωπισθούν µε κοινούς µηχανισµούς ή συντονισµό δράσεων.

•

Τα µέσα που διαθέτει σήµερα η Ένωση, ασφαλώς πρέπει να διευρυνθούν
αλλά και να απλουστευθούν ως προς τις διαδικασίες συνεργασίας
προκειµένου να καλύψουν τις εκτεταµένες δυνατότητες που διαθέτει το
διεθνές αλλά και εθνικό έγκληµα στον τοµέα της τεχνολογίας. Οι
καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην διερεύνηση και διαλεύκανση
σηµαντικών υποθέσεων οφείλονται συχνά στις γραφειοκρατικές δοµές της
συνεργασίας και τους διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν στα κράτη µέλη και
που δηµιουργούν εµπλοκές στην εξέλιξη των πάσης φύσεων ερευνών . Είναι
προφανές ότι το σύνολο των διαδικασιών αυτών τελεί και πρέπει να
τελεί πάντοτε υπό την αυστηρή εφαρµογή του εκάστοτε νοµοθετικού
πλαισίου που προστατεύει τα ατοµικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες
των πολιτών.

•

Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει αποδείξει ότι δεν είναι δύσκολη η µεταφορά στο
εθνικό δίκαιο κοινών κανόνων και αρχών για την αντιµετώπιση των ιδίων
αδικηµάτων που προσλαµβάνουν µάλιστα ευρωπαϊκό ή διεθνή χαρακτήρα.
Είναι ανάγκη να µην επιτραπεί στο οργανωµένο έγκληµα να χρησιµοποιεί τις
εθνικές νοµοθεσίες προκειµένου να µειώσει τους κινδύνους που συνεπάγεται
η παράνοµη δραστηριότητα. Παραδείγµατος χάριν ένας καταρχήν
συντονισµός των ποινών για τα ίδια αδικήµατα, δηλαδή ο καθορισµός ορίου
minimum και maximum ποινής, καθώς και η δυνατότητα να εκδικάζονται σε
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ένα κράτος µέλος υποθέσεις που αφορούν σε συγκεκριµένα άτοµα και έχουν
σχέση µε περισσότερα κράτη µέλη, µπορούν να διευκολύνουν το έργο των
αρχών της δικαιοσύνης.
•

·
•

Τα εθνικά Κοινοβούλια, αν υπάρξει ο αναγκαίος συντονισµός, µπορούν και
πρέπει να εµπλακούν στο επίπεδο των ευρωπαϊκών αποφάσεων αλλά και
της παρακολούθησης των αποτελεσµάτων των δράσεων σε συνεργασία µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.
Είναι ανάγκη να θεσπιστούν κοινά µέτρα επιτήρησης των εξωτερικών
συνόρων σε συνδυασµό µε µια κοινή πολιτική µετανάστευσης και ασύλου.
Ταυτόχρονα πρέπει να εξετασθεί η αποτελεσµατικότητα της ευρωπαϊκής
πολιτικής
ανάπτυξης
και
βοήθειας
προς
τις
τρίτες
χώρες.

•

Η Europol πρέπει να αναπτύξει επιχειρησιακή ικανότητα πέραν των
µηχανισµών πληροφόρησης και µελέτης που διαθέτει σήµερα.

•

Τέλος η ύπαρξη του τρίτου πυλώνα δεν διευκολύνει την άσκηση πολιτικής για
τη δικαιοσύνη και ασφάλεια τη στιγµή µάλιστα που οι αυτοί οι τοµείς άσκησης
πολιτικής προσλαµβάνουν ιδιαίτερη σηµασία. Ο τρίτος πυλώνας πρέπει να
κοινοτικοποιηθεί.
Μας χρειάζεται συνολικά ένα κοινό θεσµικό πλαίσιο για την αστική και ποινική
δικαιοσύνη που θα βασίζεται στην κοινοτική λογική και η λειτουργία του θα
ελέγχεται από τα κοινοτικά όργανα. Η πολιτική µας στο ζήτηµα αυτό πρέπει
να ανταποκριθεί πλήρως στην πρόκληση που αποτελεί η λειτουργία του
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου όπως αυτός νοείται σε πολιτικό, κοινωνικό, και
οικονοµικό επίπεδο.
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