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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο 
πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 2 
∆εκεµβρίου 20091, επισήµανε τη σηµασία της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών στους 
τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (στο εξής ∆ΕΥ) για την 
επίτευξη των στόχων που έθεσε το εν λόγω πρόγραµµα και την ανάγκη να υπάρχει πλήρης 
συνοχή µε όλες τις άλλες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η δράση της ΕΕ όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της πολιτικής στους τοµείς της 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία έτη µε 
γνώµονα, µεταξύ άλλων (1) τον σεβασµό της δηµοκρατίας, των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
και του κράτους δικαίου· (2) την αρχή της εταιρικής σχέσης µε τις τρίτες χώρες, και ιδίως 
µε τις γειτονικές χώρες, και (3) τον καλύτερο συντονισµό και την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά µε τη δράση της ΕΕ και των κρατών µελών και την πλήρη αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιµων µέσων. 

Το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά µε τη 
για τον τρόπο προώθησης της συνεργασίας στον τοµέα της ∆ΕΥ µε τις χώρες της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης. Η ανάγκη τέτοιας συνεργασίας τονίστηκε περαιτέρω στην κοινή 
ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου, της 25ης Μαΐου 2011, µε τίτλο 
«Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει»2 και στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουνίου 2011 που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
του Ιουνίου. Η τρέχουσα επανεξέταση της παγκόσµιας προσέγγισης της µετανάστευσης 
απαιτεί επίσης την πραγµατοποίηση προόδου σ’αυτόν τον τοµέα.  

Η διευκόλυνση των επαφών µεταξύ των λαών, µε την παράλληλη προάσπιση των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου και την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, την ανάπτυξη του δικαστικού τοµέα και της δικαστικής συνεργασίας, έχουν 
αποδειχθεί ότι αποτελούν σηµαντική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ειρήνης και της 
σταθερότητας και έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην οικονοµική, πολιτισµική και κοινωνική 
ανάπτυξη όλων των εµπλεκόµενων χωρών. 

Είναι µία από τις αρχές που διέπουν την ανατολική εταιρική σχέση (στο εξής ΑΕΣ) η οποία 
θεσπίστηκε στη σύνοδο κορυφής της Πράγας το 2009 µεταξύ της ΕΕ και της Αρµενίας, του 
Αζερµπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας (στο εξής 

                                                 
1 «Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει 

τους πολίτες» 17024/09. 
2 Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που 
αλλάζει 25 Μαΐου 2001, (COM(2011) 303). 
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Μολδαβία) και της Ουκρανίας. Εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη της κινητικότητας των πολιτών σε ένα ασφαλές και 
µε σωστή διαχείριση περιβάλλον. Απόρροια του στόχου αυτού είναι, σε ένα πρώτο στάδιο, 
η διευκόλυνση των διαδικασιών θεώρησης εισόδου και η σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής. 
Όταν συναφθούν και εφαρµοστούν αποτελεσµατικά οι συµφωνίες αυτές, η ΕΕ και οι χώρες- 
εταίροι θα θεσπίζουν σταδιακά καθεστώτα µε στόχο την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου 
σε εύθετο χρόνο ανάλογα µε την περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι 
µιας ασφαλούς και µε σωστή διαχείριση κινητικότητας. Η σύνοδος κορυφής της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης, που θα διεξαχθεί στη Βαρσοβία στις 29-30 Σεπτεµβρίου 2011, πρέπει να 
επιβεβαιώσει τους βασικούς στόχους και να δώσει περαιτέρω ώθηση σε αυτή την εταιρική 
σχέση, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα της ∆ΕΥ. 

Η καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών, που αποτελούν περίπλοκο κοινωνικό 
πρόβληµα και πρόβληµα υγείας και ασφάλειας, απαιτεί την εξεύρεση λύσεων σε όλους τους 
διάφορους τοµείς της ∆ΕΥ και πρέπει να διατηρήσει τη σηµαντική θέση που κατέχει στο 
πλαίσιο της συνεργασίας στο εσωτερικό της ανατολικής εταιρικής σχέσης. 

Ο διάλογος και η συνεργασία µε τις χώρες της ΕΑΣ στον τοµέα της ∆ΕΥ είναι ήδη 
ανεπτυγµένος και σε διµερές και σε πολυµερές επίπεδο. Ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν νέα πλαίσια, αλλά να ενοποιηθούν, να απλουστευθούν και να συµπληρωθούν 
τα υφιστάµενα. 

Μετά την πείρα και τα διδάγµατα που έχουν εξαχθεί από αυτά τα πρώτα χρόνια συνεργασίας 
στο εσωτερικό της ΕΑΣ, η παρούσα ανακοίνωση διατυπώνει συγκεκριµένες προτάσεις που 
αποσκοπούν στην αναβάθµιση του επιπέδου πολιτικής και επιχειρησιακής συνεργασίας 
µε στόχο τη δηµιουργία ενός κοινού χώρου ∆ΕΥ µεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων της: 

• µέσω της ενοποίησης των υφισταµένων πλαισίων διαλόγου και συνεργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των αρχών αυτής της συνεργασίας, και 

• µέσω της ανάλυσης της προόδου που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα και της 
πρότασης κατευθύνσεων για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των θεµατικών προτεραιοτήτων. 

2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

2.1. Αρχές της συνεργασίας 

Η σταθεροποίηση της υφιστάµενης συνεργασίας στον τοµέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών 
υποθέσεων µε τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης πρέπει να βασίζεται στις 
ακόλουθες τέσσερις βασικές αρχές: 

∆ιαφοροποίηση – Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε θέµατα ∆ΕΥ µε κάθε χώρα της 
ΑΕΣ πρέπει να εξαρτάται από την πρόοδο της χώρας-εταίρου στο δικό της πρόγραµµα 
µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της ∆ΕΥ και την εφαρµογή όλων των συναφών πολιτικών. Η 
πρόοδος θα παρακολουθείται σε στενή συνεργασία µε τη χώρα-εταίρο. 
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Επιβολή όρων – Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας µε τους εταίρους της ΕΑΣ πρέπει 
να είναι σταδιακή και να εξαρτάται από την πρόοδο που επιτυγχάνεται και την επιτυχή 
συνεργασία σε συµφωνηµένους τοµείς. 

Συνοχή της πολιτικής – Η προσέγγιση της συνεργασίας στον τοµέα ∆ΕΥ µε τους εταίρους 
της ΕΑΣ πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και 
να έχει συνοχή µε άλλες συναφείς πολιτικές της ΕΕ, καθώς και µε την επιδιωκόµενη 
συνεργασία µε άλλες χώρες της περιοχής.  

Περιφερειακή συνεργασία – Η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας έχει καθοριστική 
σηµασία για την αντιµετώπιση των διασυνοριακών προκλήσεων στον τοµέα της ∆ΕΥ και 
πρέπει να ενθαρρύνεται περισσότερο.  

Εκτός από τις ανωτέρω αρχές, ο διάλογος, η στήριξη και η συνεργασία µε τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, περιλαµβανοµένων των κοινοτήτων των µεταναστών και 
των τοπικών αρχών, τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και τις χώρες της ΕΑΣ, είναι σηµαντικά 
για τις επαφές µεταξύ των λαών και την αυξηµένη κινητικότητα και πρέπει, κατά συνέπεια, 
να κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο πλαίσιο της συνεργασίας στους τοµείς της ∆ΕΥ. 

2.2. Μηχανισµοί συνεργασίας 

2.2.1. ∆ιµερές επίπεδο 

Για να αποφεύγονται οι ίδιες συζητήσεις σε διαφορετικά φόρουµ, προτείνεται η ακόλουθη 
προσέγγιση: 

• Μηχανισµοί συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (και µελλοντικής 
συµφωνίας σύνδεσης), και ιδίως οι υποεπιτροπές και ο πολιτικός διάλογος, πρέπει 
να συνεχίσουν να αποτελούν το κύριο πλαίσιο συζήτησης θεµάτων διµερούς 
συνεργασίας στον τοµέα της ∆ΕΥ. Πρέπει να διατηρηθεί και παράλληλα να 
ενισχυθεί ο διάλογος ειδικά για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

• Τα αποτελέσµατα των εργασιών των κοινών επιτροπών επανεισδοχής και 
διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων εισόδου καθώς και η πρόοδος των 
συζητήσεων για τις θεωρήσεις εισόδου, εφόσον διεξάγονται, πρέπει να 
παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις των υποεπιτροπών ∆ΕΥ. 

• Οι εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα (ΕΣΚ), εφόσον υφίστανται, πρέπει να 
συνεχίσουν να αποτελούν το πλαίσιο διαλόγου και επιχειρησιακής συνεργασίας για 
τη µετανάστευση σε όλες τις διαστάσεις της: νόµιµη µετανάστευση, καταπολέµηση 
της παράνοµης µετανάστευσης και µετανάστευση και ανάπτυξη. Το ιδανικό θα ήταν 
οι συνεδριάσεις των ΕΣΚ να οργανώνονται σε συνδυασµό µε τις υποεπιτροπές ∆ΕΥ 
και να εντάσσονται στην ηµερήσια διάταξή τους. Ανάλογα µε την πρόοδο που 
σηµειώνεται και την κατάσταση της µετανάστευσης στη χώρα, η δυνατότητα 
υπογραφής µιας ΕΣΚ πρέπει, κατά κανόνα, να είναι ανοιχτή για όλες τις χώρες3 
της ΑΕΣ. 

                                                 
3 Μέχρι σήµερα έχουν υπογραφεί δύο ΕΣΚ µε χώρες της ΑΕΣ (Μολδαβία και Γεωργία) και αναµένεται 

να υπογραφεί σύντοµα και Τρίτη (Αρµενία) (βλ. παράρτηµα). 
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• Σύµφωνα µε την τρέχουσα αξιολόγηση της σφαιρικής προσέγγισης της 
µετανάστευσης, και για να υπάρξει καλύτερη θεµατική ισορροπία, οι υφιστάµενες 
εταιρικές σχέσεις κινητικότητας πρέπει να ενισχύουν περισσότερο τη συνεργασία 
στον τοµέα της µετανάστευσης και της κινητικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, 
πρέπει όλοι οι συνεργαζόµενοι φορείς, τόσο σε πολιτικό όσο και σε εκτελεστικό 
επίπεδο, να αναλάβουν και να τηρήσουν σχετική δέσµευση. Πρέπει να αναπτυχθεί 
ένα εργαλείο για την παρακολούθηση της µακροπρόθεσµης επίπτωσης των ΕΣΚ 
στις µεταναστευτικές ροές, για τη διαχείριση της µετανάστευσης και για άλλες 
συναφείς πολιτικές στις χώρες-εταίρους και την ΕΕ. Η τακτική παρακολούθηση θα 
επιτρέψει επίσης να εντοπιστούν τα κενά και οι ανάγκες που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο των ΕΣΚ. Επιπλέον, αυτό το εργαλείο 
παρακολούθησης πρέπει να είναι συνεπές και συνεκτικό µε άλλα εργαλεία και 
πλαίσια, έτσι ώστε να εστιάζεται και να µεγιστοποιείται η επίπτωσή του. 

• Τοµείς υψηλής προτεραιότητας, όπως η καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της εµπορίας ανθρώπων, τα ζητήµατα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της διαφθοράς, πρέπει να συζητούνται συστηµατικά 
στα πλαίσια των υφιστάµενων µηχανισµών, και ιδίως στις υποεπιτροπές ∆ΕΥ ή/και 
σε ειδικά βήµατα διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και στις ΕΣΚ, µε 
στόχο την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας στο εσωτερικό της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης. 

• Η συνεργασία στον τοµέα των ναρκωτικών πρέπει να συνεχιστεί µέσω του 
υφιστάµενου διµερούς πολιτικού διαλόγου µε την Ουκρανία. Οι διµερείς διάλογοι 
που τέθηκαν σε εφαρµογή από την πολωνική Προεδρία (µε την Αρµενία, τη 
Μολδαβία, το Αζερµπαϊτζάν και τη Γεωργία) πρέπει να αποτελέσουν πρότυπο και 
να θεσµοθετηθούν µε στόχο να αναπτυχθούν παρόµοιοι µηχανισµοί διαλόγου µε 
όλες τις ανατολικές χώρες.  

• Πρέπει να προωθηθεί περισσότερο η αυξηµένη συνεργασία µε τους αρµόδιους 
οργανισµούς (FRONTEX, Europol, Eurojust, CEPOL, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο και Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων) και να 
εξακολουθήσουν να τίθενται τακτικά ως θέµα ηµερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις 
των υποεπιτροπών ∆ΕΥ και των ΕΣΚ. Άλλα όργανα και αποκεντρωµένοι 
οργανισµοί, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ETF) ή το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ), θα 
µπορούσαν να συνεργάζονται για τα συναφή θέµατα. 

2.2.2. Περιφερειακό και πολυµερές επίπεδο 

Ορισµένα περιφερειακά φόρουµ στα οποία συµµετέχουν τα κράτη µέλη της ΕΕ και µέλη της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης παρέχουν µηχανισµούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών αλλά και για την εφαρµογή συγκεκριµένων πρωτοβουλιών 
διασυνοριακής συνεργασίας (βλ. παράρτηµα). Για να απλουστευθεί το πλαίσιο της 
περιφερειακής πολυµερούς συνεργασίας και να γίνει αποτελεσµατικότερο, διατυπώνονται 
οι ακόλουθες συστάσεις: 

• Για τη διασφάλιση της απαραίτητης πολιτικής καθοδήγησης και του συντονισµού, 
πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα σύγκλισης ειδικών συνόδων ∆ΕΥ σε υπουργικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Κατά περίπτωση, τέτοιες 
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συνεδριάσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση, έτσι ώστε να 
καταγράφεται η επιτευχθείσα πρόοδος και να δίνονται κατευθύνσεις για το µέλλον.  

• Για την ορθολογική οργάνωση του πλαισίου περιφερειακού διαλόγου συνεργασίας, 
τα ζητήµατα ∆ΕΥ πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν σε τακτική βάση 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του πολυµερούς πλαισίου της ΑΕΣ στις οµάδες 
εργασίας για τη δηµοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη σταθερότητα και 
σε συναφείς οµάδες εργασίας4, καθώς και σε άλλες συναφείς πλατφόρµες, όπως η 
πλατφόρµα 4, η οποία προωθεί το διάλογο για «επαφές µεταξύ των λαών». Η 
δηµιουργία µιας νέας επιτροπής για τη µετανάστευση και το άσυλο µε στόχο να 
ενσωµατωθούν οι βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από τη 
«διαδικασία Söderköping» στο πλαίσιο της ΑΕΣ εκτιµάται ότι θα συµβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου.  

• ∆εδοµένου ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό επικάλυψη των διαδικασιών της Πράγας 
µε αυτές της Βουδαπέστης, θα ήταν σκόπιµη η µερική ενσωµάτωση της διαδικασίας 
της Βουδαπέστης στη διαδικασία της Πράγας. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο 
διαδικασίες θα έχουν γεωγραφικά συµπληρωµατικό χαρακτήρα, εφόσον η 
Ανατολική Ευρώπη και η Κεντρική Ασία θα καλύπτονται από τη διαδικασία της 
Πράγας και οι χώρες του «∆ρόµου του Μεταξιού», Ιράν, Πακιστάν και Αφγανιστάν, 
θα καλύπτονται από τη διαδικασία της Βουδαπέστης. Η συµµετοχή της Τουρκίας θα 
εξακολουθήσει να έχει καθοριστική σηµασία για τη διαδικασία της Βουδαπέστης. 

2.3. Συντονισµός και χρηµατοδοτική ενίσχυση 

Για να γίνει η ανατολική εταιρική σχέση επιχειρησιακά περισσότερο αποτελεσµατική, 
απαιτείται επίσης αποτελεσµατικός συντονισµός των δράσεων που υλοποιούν η ΕΕ και τα 
κράτη µέλη της. Πρέπει να δηµιουργηθεί ένας ευέλικτος µηχανισµός παρακολούθησης των 
δράσεων που αναλαµβάνουν όλοι οι συντελεστές, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής 
ετήσιων εκθέσεων για τις υλοποιούµενες δραστηριότητες στον τοµέα της ∆ΕΥ. 

Η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και των 
ανατολικών εταίρων είναι ένας από τους µείζονες στόχους στον τοµέα της ∆ΕΥ για τα 
επόµενα έτη και απαιτεί ουσιαστική και ευέλικτη χρηµατοδοτική ενίσχυση. Συγκεκριµένα, 
πρέπει να ενισχυθεί η δηµιουργία δικτύων µεταξύ των χωρών της ΕΕ και της ΑΕΣ και η 
στήριξη έργων και προγραµµάτων για την αντιµετώπιση διασυνοριακών και παρόµοιων 
θεµάτων που επηρεάζουν και τις δύο περιοχές. Η ΕΕ οφείλει επίσης να εξετάσει τη 
δυνατότητα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στον συντονισµό των χορηγών στην περιοχή, 
π.χ. µέσω της δηµιουργίας µηχανισµών διαβούλευσης ειδικά για τα ζητήµατα ∆ΕΥ. 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΕΥ: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης σε θέµατα ∆ΕΥ απαιτεί να εφαρµόζεται ένα ευρύ φάσµα 
µέτρων. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν 
τις χώρες της ΑΕΣ να υλοποιούν όλες τις απαραίτητες δράσεις που περιλαµβάνουν µέτρα 
δηµιουργίας ικανοτήτων, ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και, κατά 

                                                 
4 Επιτροπή ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων, επιτροπή για την καταπολέµηση της διαφθοράς 

και επιτροπή για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης.  
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περίπτωση και σύµφωνα µε τον επιµερισµό των αρµοδιοτήτων, την εφαρµογή των 
κατάλληλων νοµοθετικών µέτρων και µέτρων πολιτικής στους τοµείς της µετανάστευσης και 
της κινητικότητας, της ασφάλειας, και της προστασίας των δεδοµένων, της δικαιοσύνης και 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Όταν είναι εφικτό, οι συµφωνίες σύνδεσης που αποτελούν 
αντικείµενο των τρεχουσών διαπραγµατεύσεων πρέπει να καλύπτουν τα κατωτέρω µέτρα. 

3.1. Μετανάστευση, κινητικότητα και άσυλο 

3.1.1. Συλλογή, ανάλυση και αποτελεσµατική χρήση των δεδοµένων για τη στοιχειοθετηµένη 
χάραξη πολιτικής 

Έχουν ήδη επενδυθεί σηµαντικός όγκος εργασίας και πόροι για να βελτιωθούν τα συστήµατα 
συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων στις χώρες της ΑΕΣ. Είναι σε εξέλιξη µια εκτενής 
διαδικασία προσδιορισµού των χαρακτηριστικών της µετανάστευσης ως τµήµα της 
εταιρικής σχέσης κινητικότητας µε τη Μολδαβία καθώς και για όλες τις άλλες χώρες της 
ΑΕΣ στο πλαίσιο του χρηµατοδοτούµενου από την ΕΕ σχεδίου «∆ηµιουργία εταιρικών 
σχέσεων µετανάστευσης». Όµως, η ακρίβεια των διαθέσιµων πληροφοριών για τη 
µετανάστευση και, κατ’ επέκταση, η ακρίβεια της στοιχειοθετηµένης χάραξης πολιτικής 
υπονοµεύονται σηµαντικά από την έλλειψη συναφών, άµεσα διαθέσιµων και αξιόπιστων 
στατιστικών δεδοµένων στην περιοχή, από την κακή ποιότητα των υφισταµένων 
δεδοµένων και από τους διαφορετικούς ορισµούς, τις στατιστικές µεθόδους και τους 
δείκτες που χρησιµοποιούνται στην περιοχή. 

Είναι απαραίτητο υποστηριχθούν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για να αναπτύξουν την 
ικανότητά τους να παράγουν συναφείς στατιστικές και να αναλάβουν το ρόλο των 
συντονιστών των στατιστικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, πρέπει να ενθαρρυνθεί στο µέλλον 
η εναρµόνιση στατιστικών δεικτών και µεθοδολογιών στην περιοχή της ΑΕΣ. Η ΕΕ 
οφείλει να προωθήσει την εφαρµογή στις χώρες ΑΕΣ του µορφότυπου HIMS5 των 
εναρµονισµένων ερευνών για τη µετανάστευση, τη συλλογή στοιχείων για τη µετανάστευση, 
περιλαµβανοµένων των καθοριστικών παραγόντων και συνεπειών της µετανάστευσης. 

Κατά περίπτωση, στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασµού του απόρρητου των στατιστικών 
στοιχείων, πρέπει να προωθηθεί η ενσωµάτωση ερωτήσεων σχετικών µε τη µετανάστευση 
στις εθνικές απογραφές και στις έρευνες νοικοκυριών, έτσι ώστε να υπάρχει µια αξιόπιστη 
και σταθερή πηγή συγκρίσιµων δεδοµένων. 

Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις χώρες της ΑΕΣ να αναλάβουν την ευθύνη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της µετανάστευσής τους, ώστε αυτά να χρησιµοποιούνται ως 
εργαλεία για να βελτιωθεί η συνοχή της πολιτικής και της αξιολόγησης της πολιτικής. 

Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα µέτρα για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία 
µεταξύ ερευνητικών ιδρυµάτων που ασχολούνται µε τη µετανάστευση στην ΕΕ και τις 
χώρες ΑΕΣ. 

                                                 
5 Το σχέδιο HIMS (Household International Migration Surveys) αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος τεχνικής βοήθειας MEDSTAT στις νότιες χώρες της ΕΠΓ και αποσκοπεί στη συλλογή 
δεδοµένων για τη µετανάστευση, που περιλαµβάνουν τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες 
της µετανάστευσης. 
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3.1.2. Νόµιµη µετανάστευση, ένταξη και µετανάστευση και ανάπτυξη 

Η σωστή διαχείριση της νόµιµης µετανάστευσης µπορεί να συµβάλει στην ικανοποίηση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας της χώρας προέλευσης και προορισµού. Μπορεί επίσης να 
συµβάλει αποτελεσµατικά στη µείωση της παράνοµης µετανάστευσης, εφόσον παρέχει στους 
µετανάστες νόµιµες εναλλακτικές επιλογές. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της συνεργάζονται µε 
τις χώρες της ΑΕΣ για να διευκολύνουν τη νόµιµη µετανάστευση βάσει διµερών 
πρωτοβουλιών και συµφωνιών και στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας. 

Για να τεθούν οι βάσεις της µελλοντικής δράσης σε αυτούς τους τοµείς, η ΕΕ πραγµατοποιεί 
µελέτη κόστους - ωφέλειας της µετανάστευσης εργατικού δυναµικού από τις χώρες ΑΕΣ 
προς την ΕΕ. 

Σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας του κάθε κράτους µέλους της ΕΕ, η ΕΕ και τα 
κράτη µέλη τους πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανοίγµατος νόµιµων 
διαύλων µετανάστευσης για µετανάστες από τις χώρες-εταίρους της ΑΕΣ. Παράλληλα, 
πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή µέτρα για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της «σπατάλης 
εγκεφάλων» και της απώλειας δεξιοτήτων και ανθρώπινου κεφαλαίου, περιλαµβανοµένων 
των µηχανισµών διευκόλυνσης της αντιστοιχίας ζήτησης και προσφοράς εργασίας, της 
κυκλικής µετανάστευσης, της ενισχυµένης συνεργασίας για τη δυνατότητα µεταφοράς 
δικαιωµάτων κοινωνικής ασφάλισης και την αναγνώριση δεξιοτήτων και 
επαγγελµατικών προσόντων. Πρέπει, ως προς αυτό, να αναδειχθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ETF). 

Οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας αποτελούν εξαιρετικά χρήσιµο πλαίσιο, εντός του 
οποίου µπορεί να ευνοηθεί η αυξηµένη κινητικότητα και να υπάρξει καλύτερη διαχείριση της 
µετανάστευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν ειδικότερα τους 
τρόπους διευκόλυνσης της νόµιµης µετανάστευσης και της κινητικότητας των 
σπουδαστών, ακαδηµαϊκών και ερευνητών στο εσωτερικό της ΕΕ. 

Πρέπει επίσης να ληφθούν µέτρα για να αποτραπεί η φυγή εγκεφάλων από τις χώρες της 
ΑΕΣ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ και τα κράτη µέλη της, σε συνεργασία µε τους εταίρους της 
ΑΕΣ, πρέπει να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η κυκλική µετανάστευση 
και να στηρίξουν τη συµµετοχή των µελών της διασποράς στην ανάπτυξη της χώρας 
καταγωγής τους. 

Η ένταξη µεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής είναι µια πρόκληση που αντιµετωπίζουν τόσο 
τα κράτη µέλη της ΕΕ όσο και οι χώρες της ΑΕΣ. Απαιτεί συνεργασία µεταξύ των αρχών σε 
όλα τα επίπεδα - τοπικό, περιφερειακό και εθνικό - καθώς και µε την κοινωνία των πολιτών, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενώσεων των µεταναστών.  

Η ΕΕ πρέπει να παράσχει περαιτέρω στήριξη για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις χώρες 
εταίρους, ώστε να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις ανάγκες των µεταναστών στις 
δηµόσιες πολιτικές τους, και ιδίως στις κοινωνικές πολιτικές τους. Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να 
ενθαρρύνει τις χώρες της ΑΕΣ να ευαισθητοποιήσουν τους τοπικούς πληθυσµούς και τις 
κοινότητες των µεταναστών για την καταπολέµηση της ξενοφοβίας και την επιβολή του 
σεβασµού των δικαιωµάτων. Ένα θέµα για περαιτέρω συνεργασία πρέπει επίσης να είναι η 
χάραξη πολιτικών που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των αναγκών των οικογενειών των 
µεταναστών που µένουν πίσω στη χώρα και των άλλων κοινωνικών επιπτώσεων της 
µετανάστευσης στις τοπικές κοινότητες. 
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Τα εµβάσµατα αποτελούν σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τις χώρες της ΑΕΣ. Το 2009, τα 
εµβάσµατα των εργαζοµένων προς το Αζερµπαϊτζάν, την Αρµενία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία 
και την Ουκρανία ανήλθαν συνολικά σχεδόν σε 4 δισ. ευρώ6.  

∆εδοµένης της σηµασίας των εµβασµάτων για την οικονοµία των χωρών της ΑΕΣ, η ΕΕ και 
οι εταίροι της ΑΕΣ πρέπει να αξιοποιήσουν τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί µέχρι 
σήµερα για να µειωθεί το κόστος των εµβασµάτων και να προωθηθεί η βιώσιµη 
χρησιµοποίησή τους. Η παραδοσιακή έµφαση στα εµβάσµατα πρέπει να συµπληρωθεί µε 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στις οικονοµίες των µεταναστών και να διοχετεύουν τις 
οικονοµίες αυτές σε επενδύσεις στις χώρες καταγωγής τους, ώστε τα κεφάλαια αυτά να 
χρησιµεύουν ως κεφάλαιο εκκίνησης για επενδυτές και επιχειρηµατίες, κυρίως ΜΜΕ. 

Οι χώρες της ΑΕΣ αντιµετωπίζουν παρόµοιες προκλήσεις όσον αφορά τη νόµιµη 
µετανάστευση και πρέπει να διευκολυνθεί η συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα µέσω της 
υιοθέτησης των κατάλληλων απαντήσεων. 

Όσον αφορά τη συνεργασία σε θέµατα µετανάστευσης ανάµεσα στις χώρες της ΑΕΣ, 
πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής στήριξης σε ορισµένες πιθανές πρωτοβουλίες σε 
περιφερειακό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής, εναρµόνισης, ανάλυσης και 
ανταλλαγής δεδοµένων σχετικά µε τη µετανάστευση ή της δηµιουργίας ενός δικτύου 
πληροφόρησης για τη µετανάστευση, µε σκοπό την αναβάθµιση της συνεργασίας και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των µεταναστευτικών αρχών των χωρών της ΑΕΣ. 
Πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες για την αύξηση της κινητικότητας των 
ανθρώπων ανάµεσα στις χώρες της ΑΕΣ.  

3.1.3. Καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και συνεργασία στους τοµείς της 
επανεισδοχής, του επαναπατρισµού και της επανένταξης 

Η επανεισδοχή των πολιτών οι οποίοι δεν έχουν νόµιµη άδεια εισόδου ή διαµονής σε µια 
άλλη χώρα αποτελεί αρχή του εθιµικού διεθνούς δικαίου που πρέπει να σέβονται όλες οι 
χώρες. Οι συµφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ περιλαµβάνουν διατάξεις που διευκολύνουν και 
επιταχύνουν τις διαδικασίες επανεισδοχής προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια στο έδαφος 
των κρατών µελών της ΕΕ. Οι συµφωνίες αυτές συνιστούν σηµαντικό εργαλείο για την 
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και, ως εκ τούτου, αποτελούν σηµαντικό βήµα 
προς την αυξηµένη κινητικότητα. Προς το παρόν, τρεις εταίροι της ΑΕΣ (Ουκρανία, 
Μολδαβία και Γεωργία) έχουν υπογράψει µε την ΕΕ συµφωνία επανεισδοχής, παράλληλα µε 
τις συµφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων εισόδου. 

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει τη συνεργασία της για την επανεισδοχή µε τις 
υπόλοιπες χώρες της ΑΕΣ και να επιδιώξει τη σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής παράλληλα 
µε συµφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεώρησης µε την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν 
και τη Λευκορωσία. Έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να διαπραγµατευθεί συµφωνία 
επανεισδοχής µε τη Λευκορωσία και υποβάλλει τις προτάσεις παρόµοιων εξουσιοδοτήσεων 
για την Αρµενία και το Αζερµπαϊτζάν παράλληλα µε την παρούσα ανακοίνωση. Το 
Συµβούλιο πρέπει να εκδώσει το συντοµότερο δυνατό τις απαραίτητες οδηγίες 
διαπραγµάτευσης.  

                                                 
6 World Bank Migration and Remittances Factbook 2011. 
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Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις χώρες-εταίρους της ΑΕΣ στο πλαίσιο των 
προσπαθειών που καταβάλλουν για τη δηµιουργία ικανοτήτων, µε στόχο την πρόληψη και 
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και τη διευκόλυνση της βιώσιµης επανένταξης 
των επαναπατριζόµενων µεταναστών. 

3.1.4. Υποβοηθούµενη βραχυπρόθεσµη κινητικότητα 

Η ελεύθερη µετακίνηση χωρίς θεώρηση εισόδου αποτελεί στόχο και για τις έξι χώρες της 
ΑΕΣ, γεγονός που πρέπει να αναγνωριστεί και να συνεχιστεί η συνεργασία για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. Η αποτελεσµατική συνεργασία σε θέµατα επανεισδοχής 
(συµπεριλαµβανοµένης της αποτελεσµατικής εφαρµογής της συµφωνίας επανεισδοχής µε την 
ΕΕ), η ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή της συµφωνίας διευκόλυνσης της χορήγησης 
θεώρησης εισόδου και µια έµπρακτη δέσµευση της χώρας-εταίρου στον διάλογο και τη 
συνεργασία σε όλους τους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα ανακοίνωση πρέπει να 
συµβάλει στο άνοιγµα του διαλόγου για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. 

Οι συµφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων (Σ∆ΧΘ) αποτελούν σηµαντικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της βραχυπρόθεσµης κινητικότητας και ένα πρώτο βήµα προς 
την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Μέχρι σήµερα, τρεις Σ∆ΧΘ µε τη Μολδαβία, την 
Ουκρανία και τη Γεωργία έχουν τεθεί σε ισχύ. 

Τόσο η ΕΕ όσο και η αντίστοιχη χώρα-εταίρος πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική 
και σωστή εφαρµογή των Σ∆ΧΘ. Για τη Μολδαβία και την Ουκρανία ειδικότερα, αυτό 
είναι σηµαντικό για να ολοκληρωθούν σύντοµα οι τρέχουσες διαπραγµατεύσεις για τις νέες 
ευρύτερες Σ∆ΧΘ.  

Σύµφωνα µε τις πολιτικές δεσµεύσεις της, η ΕΕ οφείλει να συνάψει παρόµοιες συµφωνίες και 
µε τις υπόλοιπες χώρες της ΑΕΣ, δηλ. την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν και τη Λευκορωσία. 
Έχουν ήδη εγκριθεί οι οδηγίες διαπραγµάτευσης για τη Λευκορωσία και το Συµβούλιο θα 
εγκρίνει το συντοµότερο δυνατό τις απαραίτητες οδηγίες διαπραγµάτευσης για την Αρµενία 
και το Αζερµπαϊτζάν. 

Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις τρέχουσες εργασίες στο πλαίσιο της τοπικής 
συνεργασίας Σένγκεν σε όλες τις χώρες της ΑΕΣ, µε στόχο να διασφαλιστεί η µέγιστη 
δυνατή εναρµόνιση των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων εισόδου και µε την πλήρη 
αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο κώδικας θεωρήσεων, όπως η εξαίρεση 
ορισµένων κατηγοριών προσώπων από τα τέλη θεώρησης εισόδου και η έκδοση θεωρήσεων 
πολλαπλών εισόδων µεγάλης διάρκειας για κατηγορίες προσώπων όπως οι σπουδαστές, οι 
ακαδηµαϊκοί και ερευνητές και οι επιχειρηµατίες. Επιπλέον, για τη µεγαλύτερη διευκόλυνση 
της διαδικασίας αίτησης θεώρησης εισόδου, τα κράτη µέλη της ΕΕ τείνουν να βελτιώσουν 
την εξυπηρέτηση από τις προξενικές αρχές στις χώρες της ΑΕΣ. 

Ο διάλογος για τις θεωρήσεις εισόδου είναι ένα πλαίσιο για την εξέταση όρων που θα 
καταλήξουν σε ελευθέρωση των θεωρήσεων, γεγονός που θα επιτρέψει µικρής διάρκειας 
ταξίδια χωρίς θεώρηση µεταξύ της ΕΕ και της ενδιαφερόµενης χώρας. Στηρίζεται στην 
αποτελεσµατική εφαρµογή µιας σειράς οροσήµων από τη χώρα εταίρο, τα οποία καλύπτουν 
ένα µεγάλο φάσµα θεµάτων ∆ΕΥ. Μετά την ολοκλήρωση της διερευνητικής φάσης, οι 
συνοµιλίες για τις θεωρήσεις εισόδου βασίζονται σε σχέδια δράσης δύο σταδίων που 
εξυπηρετούν συγκεκριµένες ανάγκες. Μέχρι σήµερα, η ΕΕ έχει υποβάλει δύο παρόµοια 
σχέδια δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου (Σ∆ΕΘ) στις χώρες ΑΕΣ, 
δηλαδή την Ουκρανία, το Νοέµβριο του 2010, και τη Μολδαβία τον Ιανουάριο του 2011. 
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Τα σχέδια δράσης εστιάζονται στους κύριους τοµείς της ∆ΕΥ, όπως η ασφάλεια των 
εγγράφων, η διαχείριση των συνόρων και της µετανάστευσης, η πολιτική ασύλου, η δηµόσια 
τάξη και ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος 
και της εµπορίας ανθρώπων, καθώς και στις συναφείς εξωτερικές σχέσεις και τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα. Περιλαµβάνουν ένα πρώτο σύνολο κριτηρίων που αφορούν το πλαίσιο 
πολιτικής (νοµοθεσία και σχεδιασµός) και ένα δεύτερο σύνολο ειδικότερων οροσήµων που 
καλύπτουν την αποτελεσµατική και βιώσιµη εφαρµογή των συναφών µέτρων, ώστε να 
υπάρξουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα στην πράξη. 

Τα εν λόγω Σ∆ΕΘ θα µπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιµα υποδείγµατα και για άλλους 
ανατολικούς εταίρους, µε γνώµονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την πρόοδο που σηµειώνει 
κάθε χώρα και τη συνοχή στην εξεταζόµενη περιοχή. 

Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ουκρανίας και της Μολδαβίας να 
εφαρµόσουν σχέδια δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου. Η Επιτροπή θα 
υποβάλλει στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτικές εκθέσεις σχετικά µε την 
πρόοδο της εφαρµογής των Σ∆ΕΘ. Οι πρώτες εκθέσεις αξιολόγησης για την Ουκρανία και τη 
Μολδαβία παρουσιάζονται παράλληλα µε την παρούσα κοινοποίηση. 

3.1.5. Η λειτουργία των συστηµάτων χορήγησης ασύλου και διεθνούς προστασίας σύµφωνα 
µε τις διεθνείς υποχρεώσεις  

Οι περισσότερες από τις χώρες της ΑΕΣ έχουν σηµειώσει σχετική πρόοδο στην έκδοση της 
σχετικής νοµοθεσίας για την παροχή διεθνούς προστασίας στα πρόσωπα που έχουν ανάγκη 
από αυτήν. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά όσον αφορά τα 
νοµοθετικά πλαίσια και την εφαρµογή τους. Η ΕΕ στηρίζει τις χώρες ΑΕΣ να ενισχύσουν 
τις ικανότητές τους σε θέµατα παροχής προστασίας, και µέσω του περιφερειακού 
προγράµµατος προστασίας που καλύπτει τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. 
Το δεύτερο στάδιο αυτού του προγράµµατος άρχισε το 2011. 

Η ΕΕ θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις χώρες της ΑΕΣ να ολοκληρώσουν το σχετικό 
νοµοθετικό πλαίσιο και να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή του. Επιπλέον, θα 
συνεχίσει να ενισχύει τις χώρες της ΑΕΣ να αναπτύξουν τους θεσµούς και να εκπαιδεύσουν 
το αρµόδιο προσωπικό για τις διαδικασίες καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα. Η ΕΕ 
θα παρέχει επίσης βοήθεια για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών ένταξης προσφύγων. Κατά 
περίπτωση, η συνδροµή θα παρέχεται σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), η οποία πρέπει να στηρίζει τις χώρες εταίρους σε όλους 
τους τοµείς της πρακτικής συνεργασίας σε θέµατα σχετιζόµενα µε το άσυλο. 

3.2. Ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων 

Η ΕΕ, σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, όπως ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (∆ΟΜ) και 
άλλες χώρες χορηγούς, στηρίζει τις χώρες της ΑΕΣ µέσω διαφόρων πρωτοβουλιών για τη 
διαχείριση των συνόρων, όπως η αποστολή διασυνοριακής βοήθειας της ΕΕ (EUBAM) 
στην Ουκρανία και τη Μολδαβία και το σχέδιο ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων 
στο Νότιο Καύκασο (SCIBM). Επιπλέον, η εµβληµατική πρωτοβουλία ΑΕΣ έχει 
δηµιουργήσει το πολιτικό πλαίσιο για σχέδια ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων που 
χρηµατοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI). 
Στόχος αυτών των σχεδίων είναι η βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων µέσω 
δραστηριοτήτων δηµιουργίας ικανοτήτων για τις ανάγκες της κάθε χώρας και συµβάλλοντας 
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στη δηµιουργία σύγχρονων συστηµάτων κατάρτισης σε αυτές τις χώρες7. Αν και έχει 
σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος σε αυτόν τον τοµέα, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για 
την ανάπτυξη ολοκληρωµένων στρατηγικών κατάρτισης για τον τοµέα καθώς και 
βελτιώσεις των θεσµικών ικανοτήτων, ιδίως για την αποτελεσµατική διαχείριση των 
σηµείων διέλευσης των συνόρων.  

Όσον αφορά την αποτελεσµατική διαχείριση των συνόρων, η FRONTEX µπορεί να 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο και προωθείται η επιχειρησιακή συνεργασία στους τοµείς της 
ανταλλαγής πληροφοριών, της ανάλυσης κινδύνων, της κατάρτισης, των κοινών ενεργειών 
και πιλοτικών σχεδίων. Μέχρι σήµερα, η FRONTEX έχει υπογράψει συµφωνίες 
συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. 
Κατά συνέπεια, οι συνοριακοί φρουροί αυτών των χωρών συµµετέχουν ήδη ως παρατηρητές 
σε κοινές επιχειρήσεις που συντονίζονται από την FRONTEX και επωφελούνται από 
ορισµένες ενέργειες κατάρτισης που εφαρµόζει η FRONTEX σε συνεργασία µε τα κράτη 
µέλη της ΕΕ. 

Πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για τον σχεδιασµό και τη συνακόλουθη εφαρµογή των 
εθνικών ολοκληρωµένων στρατηγικών διαχείρισης των συνόρων σε όλες τις χώρες της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο υφισταµένων πρωτοβουλιών. 

Η σύναψη εργασιακών διευθετήσεων µεταξύ της FRONTEX και των αρµόδιων αρχών της 
Αρµενίας και του Αζερµπαϊτζάν θα συµβάλει στη βελτίωση της εφαρµογής της έννοιας της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων και στην αύξηση της διαλειτουργικότητας µεταξύ 
των συνοριακών φρουρών των κρατών µελών της ΕΕ και των συναδέλφων τους από αυτές τις 
δύο χώρες. 

Στον τοµέα της ανάλυσης κινδύνου, θα µπορούσε να διερευνηθεί και να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η δηµιουργία περιφερειακών δικτύων παρόµοιων µε το δίκτυο των ∆υτικών 
Βαλκανίων (WEBRAN).  

3.3. ∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια 

Η εσωτερική ασφάλεια δεν µπορεί να επιτευχθεί σε κατάσταση αποµόνωσης από τον 
υπόλοιπο κόσµο, και ιδίως από τον άµεσα γειτονικό ευρωπαϊκό χώρο. Είναι, συνεπώς, 
σηµαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή και συµπληρωµατικότητα µεταξύ των πτυχών της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της ΕΕ. Όπως αναγνωρίζουν τόσο η Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική Ασφάλειας8 όσο και η Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας9, οι σχέσεις µε τους 
εταίρους µας έχουν θεµελιώδη σηµασία για την καταπολέµηση του σοβαρού και 
οργανωµένου εγκλήµατος και της τροµοκρατίας.  

                                                 
7 Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΝΡΙ) θα θεσπίσει το 2011 δύο 

πιλοτικά σχέδια µε σκοπό: (α) την ενίσχυση της ικανότητας διενέργειας ερευνών και διασυνοριακής 
συνεργασίας στα σύνορα µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας και (β) την 
αναβάθµιση των ικανοτήτων διαχείρισης των συνόρων µεταξύ της Γεωργίας και της Αρµενίας. 

8 Η «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας: Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσµο» εκδόθηκε το 
2003 και αναθεωρήθηκε το 2008. 

9 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: «Η στρατηγική 
εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη: Πέντε βήµατα για µια ασφαλέστερη Ευρώπη» 
COM/2010/0673 τελικό . 
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3.3.1. Ασφάλεια ταξιδιού και των εγγράφων ταυτότητας  

Η βελτίωση της ασφάλειας των εγγράφων είναι απαραίτητο βήµα που θα προκύψει από τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων µε την ΕΕ. Ορισµένες από τις χώρες της 
ΑΕΣ έχουν αρχίσει να εκδίδουν βιοµετρικά διαβατήρια στους πολίτες τους και 
καταβάλλουν προσπάθειες να καταστήσουν ασφαλή τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων, 
ιδίως σε σχέση µε τα έγγραφα βάσης, την καταχώριση και την προσωποποίηση που έχουν 
καθοριστική σηµασία για τη διεθνή και εθνική αξιοπιστία του προσωπικού εγγράφου.  

Η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µε τις χώρες της ΑΕΣ 
στον τοµέα της ασφάλειας των εγγράφων, εστιάζοντας κυρίως στην εισαγωγή βιοµετρικών 
στοιχείων στα δελτία ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα, διασφαλίζοντας την επάρκεια 
και την ακεραιότητα της διαδικασίας προσωποποίησης και τις απαιτούµενες ρυθµίσεις 
προστασίας των δεδοµένων. Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις χώρες της ΑΕΣ 
να διασφαλίζουν τις διαδικασίες έκδοσης εγγράφων και τη συνολική διαχείριση των 
εγγράφων ταυτότητας, συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων µητρώων. 

3.3.2. Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων  

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση των Ηνωµένων Εθνών10, πολλά από τα θύµατα και 
τους διακινητές τους µε σκοπό τη σεξουαλική τους εκµετάλλευση στην Ευρώπη είναι 
υπήκοοι χωρών της ΑΕΣ. Σύµφωνα µε πρόσφατη εκτίµηση της Europol,11 εγκληµατικές 
οµάδες µε έδρα τις χώρες της ΑΕΣ εµπλέκονται στην εµπορία ανθρώπων και παράλληλα σε 
άλλες εγκληµατικές δραστηριότητες.  

Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της εµπορίας ανθρώπων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα 
για την ΕΕ και ο διάλογος και η συνεργασία µε τις χώρες της ΑΕΣ σε αυτόν τον τοµέα 
βρίσκεται ήδη σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι τοµείς συνεργασίας περιλαµβάνουν την 
πρόληψη, την καταπολέµηση της εµπορίας και την προστασία των θυµάτων της και η ΕΕ και 
τα κράτη µέλη της καθώς και η Europol έχουν χρηµατοδοτήσει πολυάριθµα σχέδια βοήθειας 
των συνεργαζόµενων χωρών της ΑΕΣ για την καταπολέµηση αυτού του εγκλήµατος.  

Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει όσες χώρες της ΑΕΣ δεν το έχουν πράξει ακόµη να επικυρώσουν 
το Πρωτόκολλο του Παλέρµο των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την εµπορία ανθρώπων 
και τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τις δράσεις καταπολέµησης 
της εµπορίας ανθρώπων και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διεθνείς πράξεις για την 
καταπολέµηση όλων των µορφών εµπορίας ανθρώπων, όπως η εµπορία για σεξουαλική και 
εργασιακή εκµετάλλευση, για οικιακή υπηρεσία και διά της βίας επαιτεία. 

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία για την αντιµετώπιση της εµπορίας 
ανθρώπων. Συγκεκριµένα, η ΕΕ πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τις χώρες της ΑΕΣ για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων τους να παρέχουν προστασία και συνδροµή στα θύµατα της 
εµπορίας ανθρώπων. Αυτό θα επιτευχθεί ιδίως µε τη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µεταξύ 
κυβερνήσεων, µη κυβερνητικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τοµέα µε στόχο τη θέσπιση 
µηχανισµών και διαδικασιών για την καλύτερη προστασία και βοήθεια των θυµάτων 
εµπορίας ανθρώπων και τον ασφαλή επαναπατρισµό τους στις χώρες καταγωγής τους και την 
πρόληψη της εµπορίας ανθρώπων. Η συνεργασία αυτή πρέπει να βασίζεται σε µια 

                                                 
10 http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf. 
11 Αξιολόγηση κινδύνου οργανωµένου εγκλήµατος (OCTA) το 2011στην ΕΕ. 
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προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που θα λαµβάνει υπόψη τη σηµασία της 
ενσωµάτωσης του ζητήµατος της ισότητας των φύλων και των δικαιωµάτων των παιδιών. 

3.3.3. Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος 

Η αυξηµένη κινητικότητα δεν ωφελεί µόνο τους πολίτες, αλλά έµµεσα διευκολύνει και τις 
δραστηριότητες των διεθνών εγκληµατικών δικτύων. Η συνεργασία ανάµεσα στην ΕΕ και 
τις χώρες ΑΕΣ για την αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης βρίσκεται ήδη σε ανεπτυγµένο 
στάδιο. Παρόλα αυτά, η εµφάνιση νέων διαύλων και νέων µορφών του οργανωµένου 
εγκλήµατος απαιτεί τη συνεχή συνεργασία για την αντιµετώπισή του µε ολοκληρωµένο 
τρόπο. Τα φαινόµενα εγκληµατικότητας που επικρατούν στην περιοχή είναι η διακίνηση 
ναρκωτικών, προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς δασµούς κατανάλωσης (όπως τα 
τσιγάρα), παραποιηµένων προϊόντων καθώς και η εµπορία ανθρώπων. 

Ένα από τα εργαλεία για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στην καταπολέµηση του 
σοβαρού οργανωµένου εγκλήµατος και της τροµοκρατίας είναι η συνεργασία, ιδίως στο 
επιχειρησιακό επίπεδο, µεταξύ της Europol και των χωρών της ΑΕΣ. Η Europol έχει ήδη 
συνάψει στρατηγικές συµφωνίες µε την Ουκρανία και τη Μολδαβία12. 

Για να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος, η ΕΕ πρέπει να καλέσει τις χώρες της περιοχής της ΑΕΣ να τηρήσουν τις 
προϋποθέσεις, ιδίως για την προστασία των δεδοµένων, ώστε να είναι σε ετοιµότητα να 
καθιερώσουν στρατηγική συνεργασία µεταξύ της Europol και των χωρών της ΑΕΣ ή να 
αναβαθµίσουν τις υφιστάµενες συµφωνίες στρατηγικής συνεργασίας σε συµφωνίες 
επιχειρησιακής συνεργασίας. 

Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την περιφερειακή συνεργασία στον τοµέα της ασφάλειας και της 
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος. Οι σχετικές πρωτοβουλίες πρέπει να 
περιλαµβάνουν τη βελτίωση της αστυνοµικής και τελωνειακής συνεργασίας µέσω κοινών 
ενεργειών κατάρτισης, µεταξύ άλλων σε συνεργασία µε τη CEPOL και τη Europol, την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διενέργεια κοινών ερευνών, ιδίως για τη διερεύνηση 
διασυνοριακών εγκληµάτων, κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις υπό το συντονισµό της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) κλπ. Ως προς αυτό, πρέπει να 
προωθηθούν περισσότερο και να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες όπως η EuroEast police, που 
αποσκοπεί στην αύξηση της συνεργασίας στους τοµείς της βελτίωσης της εσωτερικής 
ασφάλειας στην ΕΕ και στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και οι ετήσιες 
διασκέψεις της οµάδας δράσης για τα τσιγάρα που οργανώνονται από την OLAF. Η CEPOL 
πρέπει να συµβάλει µέσω των υφισταµένων κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων εκτός από 
τα µαθήµατα κατάρτισης. Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ρυθµίσεων για τη συνεργασία 
µε τα αρµόδια ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των εν λόγω χωρών.  

Η ΕΕ πρέπει να συντονίσει στενά µε τους εταίρους της ΑΕΣ τις προσπάθειες και τα µέτρα για 
την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου στα ανατολικά σύνορα, µεταξύ άλλων µε την 
αυστηρή εφαρµογή του σχεδίου δράσης για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων 
και οινοπνευµατωδών ποτών κατά µήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ13. 

                                                 
12 Υπεγράφησαν στις 4 ∆εκεµβρίου 2009 και τις 12 Φεβρουαρίου 2007 αντίστοιχα.  
13 Σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων και οινοπνευµατωδών ποτών κατά 

µήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ, της 24ης Ιουνίου 2011, SEC(2011) 791 τελικό.  
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Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις χώρες της ΑΕΣ να ενισχύσουν τις ικανότητες των 
αρχών δίωξης του εγκλήµατος στις χώρες της ΑΕΣ να συνεργάζονται αποτελεσµατικά για 
την καταπολέµηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος µέσω της πολυµερούς πλατφόρµας για 
τη δηµοκρατία, την ορθή διακυβέρνηση και τη σταθερότητα της ΑΕΣ µε τη βοήθεια του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες-εταίρους να 
επικυρώσουν και να εφαρµόσουν πλήρως τη σύµβαση κατά του ηλεκτρονικού εγκλήµατος 
του Συµβουλίου της Ευρώπης (αριθ. ETS 185). Η σύµβαση πρέπει να αποτελέσει 
κατευθυντήρια γραµµή και πλαίσιο για όλες τις χώρες που προτίθενται να αναπτύξουν µια 
περιεκτική εθνική νοµοθεσία για την καταπολέµηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες της ΑΕΣ να ενισχύσουν περαιτέρω τη θεσµική τους 
ικανότητα για την καταπολέµηση χηµικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών 
κινδύνων (ΧΒΡΠ), και ειδικότερα µε την ενεργό συµµετοχή στην πρωτοβουλία κέντρων 
αριστείας ΧΒΡΠ της ΕΕ. 

3.3.4. Καταπολέµηση οικονοµικών εγκληµάτων, περιλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας  

Η καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι 
σηµαντική ως µέσο για την αντιµετώπιση του οργανωµένου και άλλων µορφών εγκλήµατος. 
Η διεθνής συνεργασία έχει καθοριστική σηµασία σε αυτό τον τοµέα, διότι σήµερα οι ροές του 
χρήµατος δεν έχουν σύνορα. 

Η καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας είναι ένα από τα καθοριστικά 
στοιχεία των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Αποτελεί 
αντικείµενο τακτικών συζητήσεων σε διεθνή και πολυεθνικά φόρουµ, όπως η οµάδα διεθνούς 
χρηµατοοικονοµικής δράσης (FATF), ο ΟΗΕ και άλλοι οργανισµοί. Οι περισσότερες χώρες 
της ΑΕΣ δεν είναι µέλη της FATF, αλλά είναι (όπως και 12 από τα κράτη µέλη της ΕΕ) µέλη 
περιφερειακών οργανισµών παρόµοιων µε την FATF. Η ενεργός συµµετοχή σε αυτούς τους 
οργανισµούς είναι σηµαντική για να προσαρµοστούν στα διεθνή πρότυπα οι εθνικοί 
µηχανισµοί καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες της ΑΕΣ να 
συνεργάζονται στενά µε την FATF και τους συναφείς µε αυτήν περιφερειακούς οργανισµούς. 

Οι µονάδες χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (FIUs) αποτελούν βασικά στοιχεία του 
µηχανισµού καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες της ΑΕΣ να 
ενισχύσουν τις δικές τους FIUs και τη συνεργασία τους µε τις FIUs των κρατών µελών της 
ΕΕ. 

Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες της ΑΕΣ να επικυρώσουν και να εφαρµόσουν τη 
σύµβαση του 2005 σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, την 
κατάσχεση και δήµευση προϊόντων εγκλήµατος και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
(αριθ. ETS 198).  

Η ΕΕ οφείλει να προωθήσει την εφαρµογή της Παγκόσµιας Στρατηγικής των Ηνωµένων 
Εθνών για την Καταπολέµηση της Τροµοκρατίας, που εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ το 2006, η οποία αντιπροσωπεύει ένα συνολικό πλαίσιο για την 
αντιµετώπιση της απειλής της τροµοκρατίας. 
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Η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεργαστεί µε τις χώρες ΑΕΣ για την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση για τροµοκρατικές δραστηριότητες. 

3.3.5. Καταπολέµηση της διαφθοράς 

Η καταπολέµηση της διαφθοράς παρουσιάζει υψηλό βαθµό συνάφειας µε όλες τις άλλες 
θεµατικές προτεραιότητες και, εάν δεν αντιµετωπιστεί µε επάρκεια, µπορεί να υπονοµεύσει 
τη συνεργασία και την αµοιβαία εµπιστοσύνη σε όλους τους άλλους τοµείς. Η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την καταπολέµηση της διαφθοράς στην ΕΕ14 επισήµανε ότι η παροχή 
βοήθειας για την ενίσχυση της ικανότητας των γειτονικών χωρών να καταπολεµήσουν τη 
διαφθορά θα αποτελέσει µία από τις βασικές πτυχές της συνολικής ενίσχυσης που χορηγεί η 
ΕΕ σε αυτές τις χώρες-εταίρους. Επιπλέον, η κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου 
της ΕΕ για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονικά που αλλάζει» επισηµαίνει ότι τα επίπεδα της 
στήριξης που παρέχει η ΕΕ σε χώρες εταίρους θα προσαρµόζονται ανάλογα µε την πρόοδο 
των πολιτικών µεταρρυθµίσεων και της οικοδόµησης πραγµατικής δηµοκρατίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της δέσµευσης των κυβερνήσεων να καταπολεµήσουν τη διαφθορά. 

Οι χώρες της ΑΕΣ είναι πλέον συµβαλλόµενα µέρη των συναφών ευρωπαϊκών και διεθνών 
πράξεων για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Όλες οι χώρες της ΑΕΣ συµµετέχουν στην 
οµάδα κρατών του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέµηση της διαφθοράς 
(GRECO) και όλες έχουν επικυρώσει ή αποδεχθεί τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά 
της διαφθοράς (UNCAC). Επιπλέον, όλες οι χώρες της ΑΕΣ συµµετέχουν στο ∆ίκτυο του 
ΟΑΣΕ Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. 

Η συµµετοχή στους ανωτέρω µηχανισµούς καταπολέµησης της διαφθοράς πρέπει να 
συµπληρωθεί µε την αποτελεσµατική εφαρµογή των σχετικών νοµικών πράξεων, 
συµπεριλαµβανοµένης της επαρκούς παρακολούθησης της τήρησης των συστάσεών τους και 
των σχετικών πολιτικών δεσµεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ θα συνεχίσει να ενθαρρύνει 
τις χώρες της ΑΕΣ να εφαρµόσουν έγκαιρα τις εκκρεµείς συστάσεις GRECO και να 
συµµετέχουν ενεργά στον µηχανισµό επανεξέτασης της UNCAC, προωθώντας τη διαφάνεια 
της διαδικασίας αξιολόγησης και τη συµµετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Η 
ΕΕ θα ενθαρρύνει επίσης τις χώρες της ΑΕΣ να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στο δίκτυο 
καταπολέµησης της διαφθοράς για την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και, όσον 
αφορά τις χώρες που καλύπτονται από το σχέδιο δράσης της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς, να λάβουν περαιτέρω µέτρα για να διασφαλίσουν την 
αποτελεσµατική εφαρµογή αυτού του σχεδίου. 

Επιπλέον, η προώθηση ενός πνεύµατος ακεραιότητας πρέπει να εξακολουθήσει να 
αποτελεί µέρος των προγραµµάτων συνεργασίας της ΕΕ µε τις χώρες της ΑΕΣ στους τοµείς 
της διαχείρισης των συνόρων, των τελωνείων, της επιβολής του νόµου και της απονοµής 
δικαιοσύνης.  

Συνολικά, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη µεγαλύτερη συµµετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στην έκδοση, εφαρµογή και παρακολούθηση των σχετικών νοµοθετικών µέτρων και 

                                                 
14 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή και 

Κοινωνική Επιτροπή: «Η καταπολέµηση της διαφθοράς στην ΕΕ», 6 Ιουνίου 2011, COM(2011) 308 
τελικό. 
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των µέτρων πολιτικής, διότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ασφαλές και 
αποτελεσµατικό πλαίσιο καταπολέµησης της διαφθοράς.  

3.4. Καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών 

Τα παράνοµα ναρκωτικά εξακολουθούν να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τη 
συνεργασία της ΕΕ µε τις χώρες της ΑΕΣ. Η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση των 
ναρκωτικών (2005-2012) και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2009-2012) 
επιβεβαιώνουν τις δεσµεύσεις της ΕΕ να παρέχει συνδροµή σε τρίτες χώρες, ώστε να 
µειώσουν αποτελεσµατικότερα τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά. Ιδιαίτερη σηµασία 
δίνεται στη βελτίωση της συνεργασίας µε τις χώρες του ΜΕΠΓ. Αν και παρατηρείται σχετική 
πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά κενά στον τοµέα της πρόληψης, της 
µείωσης της βλάβης και της θεραπείας. Επιπλέον, ορισµένες χώρες της ΑΕΣ είναι 
σηµαντικές χώρες διαµετακόµισης των ναρκωτικών που εισέρχονται στην ΕΕ από την Ασία. 

Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες της ΑΕΣ να συνεργάζονται ενεργά µε την κοινωνία 
των πολιτών, ιδίως σε θέµατα πρόληψης για τις ευάλωτες οµάδες ατόµων και παροχής 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής βοήθειας µε σκοπό τον περιορισµό της βλάβης στους 
χρήστες ναρκωτικών υψηλού κινδύνου. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη σχέση µεταξύ HIV/AIDS και της ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών, που 
αποτελεί πρόκληση και για τα γειτονικά κράτη µέλη της ΕΕ. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη 
στήριξη των χωρών της ΑΕΣ να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν ολοκληρωµένες και 
ισορροπηµένες εθνικές πολιτικές καταπολέµησης των ναρκωτικών και ολοκληρωµένα 
σχέδια δράσης για τα ναρκωτικά, που να ενσωµατώνουν και το σκέλος της ζήτησης και το 
σκέλος της προσφοράς, καθώς και µε την εξασφάλιση καλύτερου συντονισµού µεταξύ των 
οργανισµών και φορέων που είναι αρµόδιοι για θέµατα ναρκωτικών, περιλαµβανοµένων των 
προγραµµάτων και υπηρεσιών για τη µείωση της ζήτησης ναρκωτικών, µε βάση τα τελευταία 
επιστηµονικά στοιχεία και τις βέλτιστες πρακτικές και στα πλαίσια του απόλυτου σεβασµού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Η Επιτροπή έχει επίσης αναλάβει τη δέσµευση να συνεργάζεται µε τις χώρες της ΑΕΣ για να 
αναχαιτίσουν το λαθρεµπόριο ναρκωτικών, και ιδίως τη διακίνηση ηρωίνης από το 
Αφγανιστάν και χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών προς 
το Αφγανιστάν. Η παροχή στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των διαφόρων αρχών 
επιβολής του νόµου (αστυνοµίας, τελωνείων, δικαιοσύνης κλπ.) εξακολουθεί, κατά συνέπεια, 
να έχει καθοριστική σηµασία. Πρέπει επίσης να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην πρόληψη 
της εκτροπής πρόδροµων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.  

Κατά περίπτωση, πρέπει να ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων για την παρακολούθηση της 
κατάστασης των ναρκωτικών και µέσω της προώθησης της συνεργασίας µε το ΕΚΠΝΤ.  

3.5. ∆ικαιοσύνη και θεµελιώδη δικαιώµατα 

3.5.1. Κράτος δικαίου και µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης 

Το κράτος δικαίου αποτελεί και θεµελιώδη αρχή και πρωταρχικό στόχο της συνεργασίας της 
ΕΕ µε τους ανατολικούς εταίρους. Η ΕΕ προσδίδει µεγάλη σηµασία στις προοδευτικές 
µεταρρυθµίσεις των κρατικών θεσµικών φορέων για την αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης και τη δηµιουργία εµπιστοσύνης των πολιτών σε 
αυτό. Ένα ισχυρό σύστηµα δικαιοσύνης µπορεί να καταστεί σηµαντικός παράγοντας για την 
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ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι περισσότερες χώρες της ΑΕΣ έχουν σηµειώσει 
σηµαντική πρόοδο ως προς τη µεταρρύθµιση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης τους, 
αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις. 

Η ΕΕ είναι έτοιµη να παρακολουθεί ακόµη στενότερα τη µεταρρύθµιση του δικαστικού 
τοµέα, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας τις χώρες της ΑΕΣ να ενισχύσουν περαιτέρω τα 
συστήµατα απονοµής δικαιοσύνης και να εγγυηθούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την 
αµεροληψία, την αποτελεσµατικότητα και τη λογοδοσία καθώς και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη. 

3.5.2. Θεµελιώδη δικαιώµατα  

Η ΕΕ προσδίδει µεγάλη σηµασία στη συνολική συνεργασία για την προστασία των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως έχουν 
διακηρυχθεί στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ορίζονται στην 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι και στον 
Χάρτη των Παρισίων για µια Νέα Ευρώπη, και στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί το θεµέλιο των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών 
της ΕΕ. 

Η συνεργασία µε τις χώρες της ΑΕΣ εστιάζεται στην ενίσχυση του σεβασµού των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα των παιδιών, την ελευθερία 
έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώµατα των ατόµων που ανήκουν 
σε µειονότητες. Η προώθηση και η ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και η 
καταπολέµηση των διακρίσεων, ως θεµελιώδεις αρχές του δικαίου της ΕΕ, θα 
συµπεριληφθούν επίσης στους στόχους του σχεδίου συνεργασίας, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη 
την εθνική προέλευση, την αναπηρία, την θρησκεία και τις πεποιθήσεις, τον γενετήσιο 
προσανατολισµό και την ηλικία. Η εφαρµογή των διεθνών και περιφερειακών προτύπων για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχει εξαιρετικά µεγάλη σηµασία για τη συνεργασία µε τις χώρες-
εταίρους της ΑΕΣ. Τέλος, πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας της ΕΕ µε τις χώρες της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης είναι η καταπολέµηση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης 
και ταπεινωτικής µεταχείρισης.  

Η ΕΕ θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις χώρες της ΑΕΣ να συζητούν τα θέµατα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε τακτική βάση στις αρµόδιες υποεπιτροπές της Ύπατης 
Εκπροσώπου, κατά περίπτωση. Η βελτίωση των επιδόσεων στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων αποτελεί επίσης βασική προϋπόθεση15 για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
σχέσεων της ΕΕ µε τους ανατολικούς εταίρους.  

Ενόψει της τρέχουσας εµβάθυνσης των σχέσεων µε τις χώρες της ΑΕΣ, η ΕΕ θα εντείνει την 
παρακολούθησή της στον τοµέα του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων, ενώ θα 
ενθαρρύνει και θα στηρίζει στις χώρες της ΑΕΣ να ενισχύσουν περαιτέρω την προστασία των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων, καλύπτοντας τόσο µεµονωµένες υποθέσεις όσο και ζητήµατα που 
αφορούν διεθνείς νοµοθετικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

                                                 
15 Παραδείγµατος χάρη, προϋπόθεση για να εκταµιευθεί η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή 

της ΕΕ είναι ο σεβασµός του κράτους δικαίου, της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από 
τις αρχές της χώρας εταίρου. 
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3.5.3. ∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις16 

Οι περισσότερες χώρες της ΑΕΣ έχουν υπογράψει και επικυρώσει διάφορες συναφείς διεθνείς 
συµβάσεις δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Εντούτοις, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά κενά όσον αφορά την προσχώρηση στις 
συµβάσεις και η πλήρης εφαρµογή των συµβάσεων αποτελεί πρόκληση για πολλές χώρες. 

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει όλες τις χώρες της ΑΕΣ να συµµετέχουν στα 
πολυµερή πλαίσια που έχουν θεσπιστεί όσον αφορά τη συνεργασία σε αστικές και ποινικές 
δικαστικές υποθέσεις. Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει περισσότερο και να στηρίξει τις χώρες της 
ΑΕΣ να εφαρµόσουν πλήρως µετά την επικύρωση των συναφών διεθνών συµβάσεων 
συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (π.χ. για την έκδοση εγκληµατιών, αµοιβαία 
νοµική συνδροµή), ιδίως στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωµένων 
Εθνών. Αυτό επιβάλλει ιδίως να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση του 
συντονισµού και της συνεργασίας µεταξύ των δικαστικών φορέων και όλων των φορέων 
επιβολής του νόµου, µε την πραγµατοποίηση επενδύσεων στον τοµέα της κατάρτισης, του 
ανθρώπινου δυναµικού και των εργαλείων ΤΠ. Η καταβολή περαιτέρω προσπαθειών και η 
συνεχής παρακολούθηση της ενίσχυσης του κράτους δικαίου και η ανάπτυξη κοινών 
προτύπων, όπως έχουν συµφωνηθεί σε κοινά διεθνή φόρουµ (όπως το Συµβούλιο της 
Ευρώπης), πρέπει να παραµείνουν ένας σταθερός στόχος της συνεργασίας της ΕΕ µε τις 
χώρες της ΑΕΣ. 

3.5.4. Προστασία των δεδοµένων 

Ένα στέρεο σύστηµα που διασφαλίζει τα δικαιώµατα του ατόµου για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων, τόσο σε όρους νοµοθεσίας όσο και αποτελεσµατικής θεσµικής 
ικανότητας, έχει οριζόντια σηµασία για όλους τους τοµείς συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και 
των χωρών της ΑΕΣ η οποία εµπεριέχει ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων. Ιδιαίτερα στον 
τοµέα της ∆ΕΥ, οι αυστηροί κανόνες προστασίας αποτελούν απαρέγκλιτη προϋπόθεση για 
την επιχειρησιακή συνεργασία, τόσο µε τα κράτη µέλη της ΕΕ όσο και µε τους οργανισµούς 
της ΕΕ, όπως η Europol και η Eurojust. Επιπλέον, η συλλογή και ανταλλαγή όλο και 
περισσότερων προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα της ∆ΕΥ, π.χ. βιοµετρικών στοιχείων 
ταυτότητας ή αριθµών ταυτοποίησης προσώπων σε βάσεις δεδοµένων, απαιτεί εξίσου 
αυστηρούς κανόνες διασφάλισης του δικαιώµατος του ατόµου για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων του. Για τον σκοπό αυτό, η ψήφιση µιας περιεκτικής εθνικής 
νοµοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι απαραίτητη, παράλληλα 
µε την αποτελεσµατική εφαρµογή αυτής της νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης 
µιας απολύτως ανεξάρτητης δηµόσιας εποπτικής αρχής προστασίας των δεδοµένων. 

Η πρόοδος σε αυτόν τον τοµέα στις χώρες της ΑΕΣ είναι µεικτή, εφόσον ορισµένες από αυτές 
έχουν ήδη επικυρώσει τις συναφείς διεθνείς συµβάσεις και έχουν θέσει σε εφαρµογή τη 
σχετική νοµοθεσία, ενώ άλλες δεν έχουν ακόµη θεσπίσει ασφαλές νοµικό πλαίσιο για την 
προστασία των δεδοµένων. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των µέσων προστασίας των 
δεδοµένων αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την περιοχή.  

                                                 
16 Οι πτυχές της συνεργασίας µε τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης σ’αυτόν τον τοµέα θα 

αναπτυχθούν περαιτέρω σε ανακοίνωση της Επιτροπής για την εξωτερική διάσταση της δικαιοσύνης 
που αναµένεται να εκδοθεί στα τέλη του 2011. 
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Η ΕΕ οφείλει να ενθαρρύνει τις χώρες της ΑΕΣ να επικυρώσουν τις σχετικές διεθνείς 
συµβάσεις, να εκδώσουν τους απαραίτητους νόµους για την προστασία των δεδοµένων 
και να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή τους, έτσι ώστε να εγγυώνται το 
ατοµικό δικαίωµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τους, ιδίως µέσω της 
δηµιουργίας ανεξάρτητων εποπτικών αρχών προστασίας των δεδοµένων. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η συνεχής συνεργασία που βασίζεται στην εµπιστοσύνη, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, στο εσωτερικό της ανατολικής εταιρικής σχέσης έχει καθοριστική 
σηµασία για την αύξηση της κινητικότητας και την προώθηση των επαφών µεταξύ των 
λαών, µε παράλληλη αντιµετώπιση των προκλήσεων και απειλών που δεν γνωρίζουν 
σύνορα, όπως η τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα, η διαφθορά και η εµπορία ανθρώπων, 
καθώς και την παροχή βοήθειας στις γειτονικές χώρες της ΕΕ να σέβονται τις θεµελιώδεις 
αξίες και αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους 
δικαίου. 

Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της θα αναβαθµίσουν την τεχνική και χρηµατοδοτική στήριξη 
προς τους ανατολικούς εταίρους µε στόχο να σταθεροποιηθεί η διαδικασία µεταρρυθµίσεων 
στον τοµέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων που τέθηκε σε εφαρµογή κατά το 
πρόσφατο παρελθόν. 

Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι το προτεινόµενο σύνολο κατευθύνσεων θα επιτρέψει στην 
ΕΕ και τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να αναβαθµίσουν την πολιτική και 
επιχειρησιακή συνεργασία στο εσωτερικό της ανατολικής εταιρικής σχέσης στον τοµέα της 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και να κινηθούν προς την κατεύθυνση της 
δηµιουργίας ενός κοινού χώρου ∆ΕΥ, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις που 
διατυπώθηκαν στην κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 25ης 
Μαΐου 2011 «Μια νέα απάντηση για µια γειτονιά που αλλάζει» και τα συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας του Ιουνίου 2011. 
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Παράρτηµα 

Γενική επισκόπηση των πλαισίων διαλόγου και συνεργασίας στον τοµέα της 
∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων µεταξύ της ΕΕ και των χωρών της 

ανατολικής εταιρικής σχέσης 

1. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Ο διάλογος και η συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης 
(ΑΕΣ) έχουν µακρά παράδοση και ευρύ πεδίο. Στηρίζονται κυρίως στις συµφωνίες 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ), που υπεγράφησαν µε την Ουκρανία, τη 
Μολδαβία, τη Γεωργία, την Αρµενία και το Αζερµπαϊτζάν, περιλαµβανοµένων των σχετικών 
υποεπιτροπών και τακτικών τοµεακών διαλόγων. Τα θέµατα ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (∆ΕΥ), περιλαµβανοµένων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αποτελούσαν πάντα 
ένα σηµαντικό µέρος αυτού του πλαισίου, ενώ έχει εφαρµοστεί ευρύ φάσµα σχετικών 
πρωτοβουλιών. Τα κυριότερα φόρουµ διαλόγου µε τις χώρες ΑΕΣ είναι οι υποεπιτροπές 
∆ΕΥ και οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώµατα1. Οι ΣΕΣΣ θα αντικατασταθούν στο 
µέλλον από συµφωνίες σύνδεσης, για τις οποίες διεξάγονται επί του παρόντος 
διαπραγµατεύσεις. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν σειρά διαλόγων κατά τους οποίους συζητήθηκαν 
θέµατα ∆ΕΥ, όπως οι εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα (που ισχύουν επί του 
παρόντος µε τη Μολδαβία και τη Γεωργία, από το 2008 και το 2009 αντίστοιχα), οι διάλογοι 
για τις θεωρήσεις εισόδου µε την Ουκρανία και τη Μολδαβία και οι σχετικές δοµές και 
συνεδριάσεις που έχουν καθιερωθεί σ’αυτά τα διαφορετικά πλαίσια.  

Οι εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα είναι ένα µέσο της παγκόσµιας προσέγγισης της 
µετανάστευσης και εµπνέονται από αυτήν. Αποτελούν ένα πολιτικό πλαίσιο για ενισχυµένο 
και προσαρµοσµένο διάλογο και συνεργασία µε τρίτες χώρες στον τοµέα την νόµιµης 
µετανάστευσης, της µετανάστευσης και ανάπτυξης, της καταπολέµησης της παράνοµης 
µετανάστευσης, περιλαµβανοµένης της επανεισδοχής.  

Ο διάλογος για τις θεωρήσεις εισόδου είναι ένα πλαίσιο για την εξέταση των όρων για την 
ελευθέρωση των θεωρήσεων που θα επιτρέψει µικρής διάρκειας ταξίδια χωρίς θεώρηση 
µεταξύ της ΕΕ και της ενδιαφερόµενης χώρας. Στηρίζεται στην αποτελεσµατική εφαρµογή 
µιας σειράς οροσήµων από τη χώρα εταίρο, τα οποία καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα θεµάτων 
∆ΕΥ, σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές και προσαρµοσµένο σχέδιο δράσης σε δύο στάδια. Μέχρι 
σήµερα, η ΕΕ παρουσίασε δύο τέτοια σχέδια δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων 
στις χώρες ΑΕΣ, δηλαδή στην Ουκρανία τον Νοέµβριο του 2010 και στη Μολδαβία τον 
Ιανουάριο του 2011. Τα σχέδια δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων επικεντρώνονται 
σε βασικούς τοµείς, όπως η ασφάλεια των εγγράφων, η διαχείριση των συνόρων και της 
µετανάστευσης, η πολιτική ασύλου, η δηµόσια τάξη και ασφάλεια, περιλαµβανοµένης της 
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος και της εµπορίας ανθρώπων, καθώς και οι 
σχετικές εξωτερικές σχέσεις και τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Περιλαµβάνουν µια πρώτη σειρά 
κριτηρίων όσον αφορά το πλαίσιο πολιτικής (νοµοθεσία και προγραµµατισµός) και µια 

                                                 
1 Η ΕΕ ανέπτυξε ειδικούς και πλήρεις διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε ορισµένες χώρες της 

ανατολικής εταιρικής σχέσης (Αρµενία, Λευκορωσία, Γεωργία και Μολδαβία). Ενώ τα θέµατα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων καλύπτονται από την µικτή υποεπιτροπή ∆ΕΥ&Α∆ στην περίπτωση του 
Αζερµπαϊτζάν µε µια πλήρη ηµέρα αφιερωµένη σε συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην 
περίπτωση της Ουκρανίας έχει αφιερωθεί µια πλήρης ηµέρα στην υποεπιτροπή ∆ΕΥ για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα από το 2011. 
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δεύτερη σειρά πιο ειδικών οροσήµων που καλύπτουν την αποτελεσµατική και βιώσιµη 
εφαρµογή των σχετικών µέτρων για την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων επί τόπου.  

Ένα ειδικό σχέδιο δράσης ∆ΕΥ είχε συµφωνηθεί µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας το 2001 
που αναθεωρήθηκε το 2007. Επιπλέον, η ΕΕ και η Ουκρανία συναντώνται κάθε έτος σε 
υπουργικό επίπεδο για να συζητήσουν θέµατα ∆ΕΥ.  

∆ιµερής πολιτικός διάλογος για τα ναρκωτικά διεξάγεται τακτικά µε την Ουκρανία. Οι 
πολιτικοί διάλογοι µε την Αρµενία, τη Μολδαβία, το Αζερµπαϊτζάν και τη Γεωργία 
οργανώθηκαν για πρώτη φορά από την πολωνική Προεδρία. 

Επιπλέον, η ΕΕ ανέπτυξε µια ειδική συµβατική σχέση µε ορισµένες χώρες της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης στον τοµέα ∆ΕΥ µε τη σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής και 
διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων (Μολδαβία, Γεωργία και Ουκρανία2) και συνέστησε 
µεικτές επιτροπές στο πλαίσιο αυτών των επιτροπών. Οι διαπραγµατεύσεις για νέες 
ευρύτερες συµφωνίες διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων µε τη Μολδαβία και την 
Ουκρανία ξεκίνησαν τον Μάιο του 2011. 

Η Λευκορωσία συµµετέχει σε πολυµερείς δραστηριότητες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. 
Ένα κοινό ενδιάµεσο σχέδιο για τη Λευκορωσία βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης. Επιπλέον, 
θέµατα ∆ΕΥ βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη πολλών φόρουµ σε περιφερειακό επίπεδο, 
στα οποία συµµετέχουν ορισµένες ή όλες οι χώρες της ΕΕ και της ΑΕΣ. 

Η ανάλυση των διαφόρων πλαισίων για το διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των 
χωρών ΑΕΣ σε διµερές επίπεδο στον τοµέα της ∆ΕΥ παρουσιάζει µια πολύπλευρη εικόνα, 
όπου τα ίδια θέµατα συζητούνται σε περισσότερα από ένα πλαίσια. Η πολυπλοκότητα 
τονίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ορισµένα πλαίσια έχουν νοµικά δεσµευτικό 
χαρακτήρα (συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, συµφωνίες επανεισδοχής, 
συµφωνίες διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων) ενώ άλλα έχουν έναν χαρακτήρα πιο 
λειτουργικό (π.χ. πλατφόρµες συνεργασίας) ή µεικτό πολιτικό (διάλογοι σε υπουργικό 
επίπεδο) και λειτουργικό χαρακτήρα (εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα, διάλογος για τις 
θεωρήσεις και το σχέδιο δράσης του). Ορισµένα καλύπτουν µόνο ένα µέρος του 
προγράµµατος δράσης ∆ΕΥ (εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα) και άλλα αποτελούν 
µέρος ευρύτερης δοµής διαλόγου (υποεπιτροπές ∆ΕΥ).  

2. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Πολλά περιφερειακά φόρουµ στα οποία συµµετέχουν τα κράτη µέλη της ΕΕ και οι 
ανατολικοί εταίροι αποτελούν τη βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και για την εφαρµογή συγκεκριµένων διασυνοριακών πρωτοβουλιών. 
Ωστόσο, υπάρχει ορισµένη αλληλοεπικάλυψη µεταξύ αυτών όσον αφορά το θεµατικό και 
γεωγραφικό πεδίο.  

Όσον αφορά τα θέµατα της µετανάστευσης, τόσο η ΕΕ όσο και οι χώρες της ΑΕΣ 
συµµετέχουν σε µεγάλο αριθµό διαδικασιών. Μια διαδικασία η οποία περιλαµβάνει όλες τις 

                                                 
2 Υπεγράφησαν στις 10 Οκτωβρίου 2007, 22 Νοεµβρίου 2010 και 18 Ιουνίου 2007 αντίστοιχα. Η 

Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε επιπλέον να διαπραγµατευθεί τις ίδιες συµφωνίες µε τη Λευκορωσία και θα 
υποβάλει σύντοµα πρόταση για τέτοιες εγκρίσεις για το Αζερµπαϊτζάν και την Αρµενία.  
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χώρες ΑΕΣ και ορισµένα από τα κράτη µέλη της ΕΕ είναι η διαδικασία Söderköping, η 
οποία δηµιουργήθηκε το 2001 και αποσκοπούσε στην ανταλλαγή πείρας για θέµατα ασύλου, 
διεθνούς προστασίας, µετανάστευσης και διαχείρισης των συνόρων µεταξύ ορισµένων από 
τις χώρες της ΕΕ και, αρχικά, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας και, εν 
συνεχεία, της Αρµενίας, του Αζερµπαϊτζάν και της Γεωργίας.  

Όλοι οι ανατολικοί εταίροι συµµετέχουν επίσης στη διαδικασία της Πράγας (∆ηµιουργία 
εταιρικών σχέσεων στον τοµέα της µετανάστευσης), στην οποία συµµετέχουν επίσης τα 
κράτη µέλη της ΕΕ, οι χώρες της Ανατολικής και Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης καθώς και οι 
χώρες της Κεντρικής Ασίας. Αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ των 
συµµετεχόντων κρατών στη διαχείριση των θεµάτων µετανάστευσης υπό όλες τις διάφορες 
διαστάσεις της. Προβλέπεται µια σηµαντική υπουργική ∆ιάσκεψη για τις 3 και 4 Νοεµβρίου 
2011 στο Poznan όπου τα συµµετέχοντα κράτη αναµένεται να εγκρίνουν ένα σχέδιο δράσης.  

Η διαδικασία της Βουδαπέστης είναι ένα συµβουλευτικό φόρουµ όπου συµµετέχουν τα 
κράτη µέλη της ΕΕ, οι χώρες της Ανατολικής και Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης και οι χώρες 
της Κεντρικής Ασίας, καθώς και οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Ο κυριότερος στόχος 
της είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και πείρας στην αντιµετώπιση της νόµιµης και 
παράνοµης µετανάστευσης, θεµάτων ασύλου, θεωρήσεων, διαχείρισης των συνόρων, 
εµπορίας ανθρώπων και λαθραίας εισαγωγής µεταναστών, επανεισδοχής και επιστροφής.  

Η καταπολέµηση του διεθνούς εγκλήµατος αποτελεί ένα από τα θέµατα που συζητήθηκαν 
στο πλαίσιο της «συνέργειας του Ευξείνου Πόντου», η οποία αποσκοπεί στο να ενισχύσει 
τη συνεργασία µεταξύ χωρών γύρω από τον Εύξεινο Πόντο. Ένας από τους ανατολικούς 
εταίρους - η Μολδαβία - συµµετέχει στην πρωτοβουλία συνεργασίας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (SECI) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος, που είναι µια 
περιφερειακή οργάνωση όπου συµµετέχουν αστυνοµικές και τελωνειακές αρχές από 13 
χώρες στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Στηρίζει τα εθνικά τελωνεία και τις υπηρεσίες επιβολής 
του νόµου µε την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διάδοση γνώσεων, τον κοινό προγραµµατισµό 
και την κοινή δράση στον τοµέα του διασυνοριακού εγκλήµατος.  

Στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, έχουν καθιερωθεί πολλές πολυµερείς 
πλατφόρµες. Τρεις από αυτές, για τη δηµοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη 
σταθερότητα (πλατφόρµα 1), για την οικονοµική ολοκλήρωση και τη σύγκλιση µε τις 
πολιτικές της ΕΕ (πλατφόρµα 2) και τις επαφές µεταξύ των λαών (πλατφόρµα 4) 
ασχολούνται µε ορισµένα από τα θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Στο 
πλαίσιο της πλατφόρµας 1, έχουν συσταθεί τρεις ειδικές οµάδες, η οµάδα ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των συνόρων, η οµάδα για την καταπολέµηση της διαφθοράς και η οµάδα για τη 
βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού τοµέα.  

Η οµάδα ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων επιτρέπει στις χώρες ΑΕΣ και στα 
κράτη µέλη της ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την κτηθείσα πείρα και να υποβάλουν 
εκθέσεις για την πρόοδο που σηµειώνουν οι στρατηγικές και τα σχέδια δράσης 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων. Εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης 
εντάσσονται σε µια στρατηγική και προγραµµατική προσέγγιση της ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των συνόρων και διαφοροποιούνται, κατά περίπτωση, µε βάση το επίπεδο 
προόδου που σηµειώνει κάθε εταίρος στην ανάπτυξη µιας στρατηγικής ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των συνόρων. Για να βελτιωθούν οι πρακτικές διαχείρισης των συνόρων, η 
οµάδα ενίσχυσε επίσης δράσεις για την εκτίµηση του επιπέδου ικανοποίησης του κοινού µε 
τη λειτουργία των συνοριακών ελέγχων στις χώρες ΑΕΣ.  
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Η οµάδα για την καταπολέµηση της διαφθοράς αποσκοπεί στο να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στην οικοδόµηση ακεραιότητας, καθώς 
και πρόληψης και δίωξης της διαφθοράς στις χώρες ΑΕΣ µε µια πολυµερή προσέγγιση και µε 
στόχο την προώθηση της καλύτερης εφαρµογής των διεθνών δεσµεύσεων, και ιδίως εκείνων 
που καθόρισαν το Συµβούλιο της Ευρώπης και η σύµβαση των ΗΕ κατά της διαφθοράς. 
Στους συµµετέχοντες συγκαταλέγονται οι χώρες ΑΕΣ, τα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα της 
ΕΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Η 
«∆ιευκόλυνση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου» που 
χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρµόζεται από το Συµβούλιο της Ευρώπης, 
περιλαµβάνει την καταπολέµηση της διαφθοράς ως έναν από τους τοµείς συνεργασίας της.  

Η οµάδα για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού τοµέα συνεστήθη µε τη 
βοήθεια του Συµβουλίου της Ευρώπης εντός του πολυµερούς πλαισίου της ΑΕΣ για την 
κάλυψη αυτών των αναγκών. Η οµάδα και οι συγκεκριµένες δραστηριότητές της θα 
διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την ορθή 
λειτουργία της δικαιοσύνης µε σκοπό να προωθηθεί η συµµόρφωση των εταίρων χωρών µε 
τα διεθνή πρότυπα, ειδικότερα εκείνα που έχουν διατυπωθεί στις σχετικές συµβάσεις του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωµένων Εθνών.  

 


	1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
	2.1. Αρχές της συνεργασίας
	2.2. Μηχανισμοί συνεργασίας
	2.2.1. Διμερές επίπεδο
	2.2.2. Περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο

	2.3. Συντονισμός και χρηματοδοτική ενίσχυση

	3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΕΥ: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
	3.1. Μετανάστευση, κινητικότητα και άσυλο
	3.1.1. Συλλογή, ανάλυση και αποτελεσματική χρήση των δεδομένων για τη στοιχειοθετημένη χάραξη πολιτικής
	3.1.2. Νόμιμη μετανάστευση, ένταξη και μετανάστευση και ανάπτυξη
	3.1.3. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και συνεργασία στους τομείς της επανεισδοχής, του επαναπατρισμού και της επανέν
	3.1.4. Υποβοηθούμενη βραχυπρόθεσμη κινητικότητα
	3.1.5. Η λειτουργία των συστημάτων χορήγησης ασύλου και διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις

	3.2. Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
	3.3. Δημόσια τάξη και ασφάλεια
	3.3.1. Ασφάλεια ταξιδιού και των εγγράφων ταυτότητας
	3.3.2. Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
	3.3.3. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
	3.3.4. Καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
	3.3.5. Καταπολέμηση της διαφθοράς

	3.4. Καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών
	3.5. Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα
	3.5.1. Κράτος δικαίου και μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης
	3.5.2. Θεμελιώδη δικαιώματα
	3.5.3. Δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις
	3.5.4. Προστασία των δεδομένων


	4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	1. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
	2. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

