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Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύσταση της Μόνιμης
Επιτροπής όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική
ασφάλεια
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της
για τη σύσταση της Μόνιμης Επιτροπής όσον αφορά
την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπ’ όψη:
τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 240 παρ. 3,
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα :
(1)

Το άρθρο 71 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι
συνιστάται μόνιμη επιτροπή εντός του Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλισθούν εντός
της Ένωσης η προώθηση και η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα
εσωτερικής ασφάλειας.

(2)

Είναι συνεπώς σκόπιμο να εκδοθεί απόφαση για τη σύσταση αυτής της επιτροπής και να
καθοριστούν τα καθήκοντά της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Συνιστάται εντός του Συμβουλίου η Μόνιμη Επιτροπή σχετικά με την επιχειρησιακή συνεργασία
για την εσωτερική ασφάλεια (στο εξής «η Μόνιμη Επιτροπή») η οποία προβλέπεται στο άρθρο 71
της Συνθήκης.

Άρθρο 2
Η Μόνιμη Επιτροπή διευκολύνει, προωθεί και ενισχύει τον συντονισμό των επιχειρησιακών
δράσεων των αρχών των κρατών μελών με αρμοδιότητα στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.
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Άρθρο 3
1.

Μη θιγομένων των καθηκόντων των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 5, η Μόνιμη
Επιτροπή διευκολύνει και διασφαλίζει ουσιαστική επιχειρησιακή συνεργασία και
συντονισμό δυνάμει του Τίτλου V του Μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης, μεταξύ άλλων και σε
τομείς που καλύπτονται από την αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία και από αρχές
αρμόδιες για τον έλεγχο και την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Καλύπτει επίσης,
κατά περίπτωση, τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που υπάγονται στην
επιχειρησιακή συνεργασία στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.

2.

Η Μόνιμη Επιτροπή αξιολογεί επίσης τη γενική καθοδήγηση και απόδοση της
επιχειρησιακής συνεργασίας εντοπίζει δυνητικές ελλείψεις ή αδυναμίες και εγκρίνει τις
συγκεκριμένες συστάσεις που ενδείκνυνται για τη θεραπεία τους.

3.

Η Μόνιμη Επιτροπή επικουρεί το Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 222 της Συνθήκης.
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Άρθρο 4
1.

Η Μόνιμη Επιτροπή δεν μετέχει στη διεξαγωγή επιχειρήσεων, η οποία παραμένει καθήκον
των κρατών μελών.

2.

Η Μόνιμη Επιτροπή δεν μετέχει στην εκπόνηση νομοθετικών πράξεων.

Άρθρο 5
1.

Οσάκις είναι ενδεδειγμένο, προσκαλούνται αντιπρόσωποι της Εurojust, της Ευρωπόλ, του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα
εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ (Frontex) και άλλων αρμοδίων οργανισμών
να παρακολουθήσουν, ως παρατηρητές, τις συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής.

2.

Η Μόνιμη Επιτροπή συμβάλλει στην εξασφάλιση συνοχής της δράσης των εν λόγω
οργανισμών.
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Άρθρο 6
1.

Η Μόνιμη Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά διαστήματα στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με
τις δραστηριότητές της.

2.

Το Συμβούλιο ενημερώνει διαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια
για τις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής.

Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκδόσεώς της.
Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έγινε στ

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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