
Μιά πρ�κληση-κλειδί γιά την Ευρώπη είναι να αντιµετωπίσει τις πραγµατικές ανησυ�ίες των λαών και γι’
αυτ� τ� λ�γ� δεσµεύεται για τη δηµι�υργία εν�ς αυθεντικ�ύ �ώρ�υ ελευθερίας, ασ�άλειας και
δικαι�σύνης �ασισµέν�υ στ�ν σε�ασµ�  των ανθρώπινων δικαιωµάτων, των δηµ�κρατικών θεσµικών
�ργάνων και τ�υ κράτ�υς δικαί�υ. Αυτ�  απ�τελεί ένα απ� τα πι� σηµαντικά θέµατα της π�λιτικής
ατ!έντας της ΕΕ απ� τ� 1999, �ταν σ�εδιάστηκε µια πρ��δευτική στρατηγική  π�υ θα έδινε στ�υς
π�λίτες µας την δυνατ�τητα να απ�λαύσ�υν την ελευθερία σε ασ	αλή �ώρ� π�υ εγγυάται ένα ισ�υρ�
ν�µικ� πλαίσι� και �π�υ �λ�ι έ��υν πρ�σ�αση στη δικαι�σύνη.

Για να εγγυηθεί την ελευθερία, η ΕΕ δηµι�υργεί καν�νες, ώστε �ι π�λίτες να έ��υν τη δυνατ�τητα να !�υν,
να εργά!�νται και να τα#ιδεύ�υν µε ασ�άλεια στην ΕΕ. Μια απ� τις πι� σηµαντικές πρ�τεραι�τητες µας
είναι να ε�ασ	αλίσ�υµε τ� σε�ασµ� ως πρ�ς τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες. Παρακ�λ�υθ�ύµε
ετησίως την  συµµ�ρ�ωση των κρατών µελών της  ΕΕ µε τ� %άρτη Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
επιθυµ�ύµε την έντα#η τ�υ %άρτη αυτ�ύ στις Συνθήκες, για να καταστεί ν�µικά δεσµευτικ�ς.

Άλλες πρ�τεραι�τητες µας είναι �ι  ε#ής:
• ) αγώνας ενάντια σε �λες τις µ�ρ�ές διάκρισης.
• Η εγγύηση της ελεύθερης διακίνησης.
• Ισ�υρ�τερα δικαιώµατα π�υ συνδέ�νται µε την ευρωπαϊκή υπηκ��τητα.
• Ισ�ρρ�πία µετα#ύ της ασ�άλειας και της διασ�άλισης των  δικαιωµάτων των π�λιτών,

συµπεριλαµ�αν�µένης της πρ�στασίας πρ�σωπικών δεδ�µένων.

Η ΕΕ δηµι�υργεί, επίσης, µια κ�ινή π�λιτική ασύλ�υ και µετανάστευσης.
Επιθυµ�ύµε τη δηµι�υργία κ�ινών καν�νων για:
• 0λ�υς �σ�υς ανα!ητ�ύν ��ήθεια στα πλαίσια  ανθρωπιστικής πρ�στασίας,
• Ένα κ�ιν� πλαίσι� σωστής δια�είρισης της µετανάστευσης,
• Τη δίκαιη µετα�είριση π�λιτών τρίτων �ωρών µέσω π�λιτικών έντα#ης και παρα�ώρησης ν�µικών,

κ�ινωνικών και π�λιτικών δικαιωµάτων στα άτ�µα π�υ διαµέν�υν στην Ένωση επί µακρ� �ρ�νικ�
διάστηµα.

Η συνεργασία µε τις �ώρες καταγωγής είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην πρ�ώθηση της  αµ�ι�αίας ανάπτυ#ης,
τ�υ σε�ασµ�ύ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τ�υ αγώνα κατά της εµπ�ρίας ανθρώπων.

Για την πρ�ώθηση της ελευθερίας, η ΕΕ πρέπει να ενισ�ύσει τις υπηρεσίες τελωνείων και εσωτερικής
ασ�άλειας, ενώ θα πρέπει να εγγυηθεί τ� σε�ασµ� των ατ�µικών δικαιωµάτων και ελευθεριών µέσω κ�ινής
δράσης για:
• Την πρ�ληψη εγκληµάτων και την καταπ�λέµηση τ�υ �ργανωµέν�υ εγκλήµατ�ς

(εµπ�ρία ανθρώπων, σε#�υαλική εκµετάλλευση, λαθρεµπ�ρι� �πλων και ναρκωτικών,
δια�θ�ρά, απάτη και ν�µιµ�π�ίηση εσ�δων απ� παράν�µες δραστηρι�τητες, κτλ.),

• Την καταπ�λέµηση της τρ�µ�κρατίας, τ�υ ρατσισµ�ύ και της #εν����ίας,
• ∆ηµι�υργία ισ�υρ�τερης συνεργασίας µετα#ύ των εθνικών αστυν�µικών δυνάµεων

και των κατάλληλων µέτρων ελέγ��υ των ε#ωτερικών συν�ρων.
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Μια !ώνη απ�τελεσµατικής ε�αρµ�γής τ�υ ∆ικαί�υ απειτείται ώστε να πρ�ασπιστεί η ελευθερία και �ι π�λίτες να
µπ�ρ�ύν να πρ�σεγγί!�υν τα δικαστήρια και τις αρ�ές σε κάθε κράτ�ς µέλ�ς µε την ίδια ευκ�λία, �πως στ� δικ� τ�υς
κράτ�ς. Γι αυτ� επιθυµ�ύµε:
• Καλύτερη συνεργασία, συµ�ατ�τητα και µεγαλύτερη σύγκληση µετα#ύ των εθνικών ν�µικών συστηµάτων, ώστε

�ι εγκληµατίες να µην µπ�ρ�ύν να εκµεταλλεύ�νται  τις υπάρ��υσες αν�µ�ι�γένειες. Για τ� λ�γ� αυτ�, πιέ!�υµε
στην κατεύθυνση της  αµ�ι�αίας αναγνώρισης των δικαστικών απ��άσεων  σ’ �λ�κληρη την ΕΕ.

• Κ�ινά στ�ι�ειώδη πρ�τυπα για την πρ�στασία των ατ�µικών δικαιωµάτων σε π�ινικές διαδικασίες.

Καθώς π�λλά απ� τα θέµατα αυτά α��ρ�ύν την εθνική κυριαρ�ία, τα περισσ�τερα µέτρα πρέπει να εγκριθ�ύν �µ��ωνα
απ� τ� Συµ��ύλι� των Υπ�υργών, πράγµα π�υ συνεπάγεται την αργή πρ��δ� πρ�ς τη συναίνεση και περι�ρισµένης
ισ�ύ�ς τελικά µέτρα. Τ� Κ�ιν���ύλι� δεν συµµετέ�ει ακ�µα ενεργά στη διαδικασία λήψης απ��άσεων στ�ν τ�µέα αυτ�
αλλά έ�ει µ�ν� συµ��υλευτικ� ρ�λ� και παρ�λ� π�υ η θέση τ�υ στην πρ�στασία των δικαιωµάτων των π�λιτών
υι�θετείται σ#εδ�ν πάντα απ� την $λ�µέλεια , σε αµ�ιλεγ�µενα  !ητήµατα δεν λαµ�άνεται υπ�ψη απ� τ� Συµ��ύλι�.

Παρά τ� γεγ�ν�ς αυτ�, �ι Σ�σιαλιστές µπ�ρ�ύµε να ισ�υρι!�µαστε �τι έ��υµε επιτύ�ει σε π�λλ�ύς τ�µείς:
• ∆ηµ�σια πρ�σ�αση σε έγγρα	α � έγιναν σηµαντικές �ελτιώσεις και � καν�νισµ�ς π�υ υι�θετήθηκε έ�ει σαν

απ�τέλεσµα να σηµειωθεί σηµαντική πρ��δ�ς στ�ν αγώνα για  δια�άνεια.
• Πρ�στασία πρ�σωπικών δεδ�µένων � εισαγωγή, ε�αρµ�γή και παρακ�λ�ύθηση των καν�νων πρ�στασίας πρ�σωπικών

δεδ�µένων στα θεσµικά �ργανα και τ�υς ��ρείς της ΕΕ.
• Καταπ�λέµηση ρατσισµ�ύ και �εν�	��ίας � αυστηρ�τερες διατά#εις και σα�έστερ�ς �ρισµ�ς των σ�ετικών

αδικηµάτων.
• Eurojust � δηµι�υργία της δικαστικής αυτής µ�νάδας, η �π�ία θα ενθαρρύνει και θα �ελτιώσει τ� συντ�νισµ� των

ερευνών και των διώ#εων µετα#ύ των κρατών µελών.
• Αγώνας κατά της τρ�µ�κρατίας � καθ�ρισµ�ς εν�ς κ�ιν�ύ �ρισµ�ύ για την τρ�µ�κρατία και µιας κ�ινής κλίµακας

κυρώσεων – ένα καθ�ριστικ� �ήµα εµπρ�ς στη δηµι�υργία εν�ς κ�ιν�ύ αντιτρ�µ�κρατικ�ύ καθεστώτ�ς της ΕΕ.
• Ευρωπαϊκ� Ένταλµα Σύλληψης (EAW) � ε�αρµ�γή της πριν απ� τις τρ�µ�κρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµ�ρί�υ

πρ�τασης  τ�υ Κ�ιν���υλί�υ για  τη δηµι�υργία τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Εντάλµατ�ς Σύλληψης για την καταπ�λέµηση
της τρ�µ�κρατίας η �π�ία  σηµαίνει �τι δεν θα υπάρ�ει πλέ�ν ανάγκη για διαδικασία έκδ�σης, καθώς �ι απ��άσεις
θα αναγνωρί!�νται αµ�ι�αία.

• Europol � δηµ�κρατικ�ς έλεγ��ς τ�υ ευρωπαϊκ�ύ συστήµατ�ς αστυν�µευσης, θέσπιση αυστηρ�τερων µέτρων
πρ�στασίας στ�ι�είων και απ�τελεσµατικ�τερων µέσων για την αντιµετώπιση τ�υ �ργανωµέν�υ εγκλήµατ�ς
και της τρ�µ�κρατίας.

• Μετανάστευση και άσυλ� � πι� θετικές διατά#εις (στις �π�ίες γενικά αντιτίθενται �ι «συντηρητικ�ί» στ�
Κ�ιν���ύλι�)µε τις �π�ίες περισσ�τερες κατηγ�ρίες π�λιτών θα επω�εληθ�ύν απ� τ� δικαίωµα για επανένωση
τη �ικ�γένειας, τη δηµι�υργία εν�ς καθεστώτ�ς για �σ�υς διαµέν�υν σε µια �ώρα επί µακρ� �ρ�νικ� διάστηµα
για την πρ�στασία των δικαιωµάτων τ�υς και εναρµ�νιση των καν�νων για άδεια παραµ�νής για λ�γ�υς
�ικ�ν�µικών δραστηρι�τήτων, σπ�υδών ή εκπαίδευσης.
Επίσης, έ�ει γίνει κάπ�ια πρ��δ�ς για την ανάπτυ#η µιας Κ�ινής Π�λιτικής Ασύλ�υ, κυρίως µέσω των σα�έστερων
κριτηρίων για τ�ν πρ�σδι�ρισµ� των �ωρών π�υ είναι υπεύθυνες για την ε�αρµ�γή τ�υ ασύλ�υ και τ�ν καθ�ρισµ�
των στ�ι�ειωδών πρ�τύπων για την παρ��ή τ�υ καθεστώτ�ς τ�υ π�λιτικ�ύ πρ�σ�υγα.

Αυτά είναι µ�ν� µερικά παραδείγµατα �π�υ  ε#ασ�αλίσαµε καλύτερ� καθεστώς για τ�υς π�λίτες.

Τα κ�ινά πρ��λήµατα απαιτ�ύν κ�ινές λύσεις. Γι αυτ� θέλ�υµε τ� νέ� Σύνταγµα να:
• Περιλαµ�άνει πι� απλ�ύς και πι� καταν�ητ�ύς καν�νες.
• Να καθιστά ευκ�λ�τερη τη διαδικασία λήψης απ��άσεων µέσω πλει�ψη�ίας στ� Συµ��ύλι�.
• Να ε#ασ�αλί!ει τη συµµετ��ή τ�υ Κ�ιν���υλί�υ σε �λες τις διαδικασίες λήψης απ��άσεων ως εγγύηση τ�υ

δηµ�κρατικ�ύ ελέγ��υ.

Μ�ν� µε τ�ν τρ�π� αυτ� µπ�ρ�ύµε να δηµι�υργήσ�υµε  την Ευρωπαϊκή <ώνη Ελευθερίας, Ασ�άλειας και ∆ικαι�σύνης
π�υ επιθυµ�ύµε.

Πληρ�	�ρίες

http://www.socialistgroup.org

Κ�ιν���υλευτική )µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς,
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�, �δ�ς Wiertz, B-1047 Βρυ#έλλες.
Τηλ.: +32 2 284 21 11 (Βρυ#έλλες) ή +33 3 88 17 40 01 (Στρασ��ύργ�)
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∆ικαι�σύνη

) ρ�λ�ς τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ και η θέση της
Σ�σιαλιστικής )µάδας 


