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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για πενήντα έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τα κράτη μέλη προήγαγαν και 

παρείχαν ελευθερία και ασφάλεια. Η Ευρώπη αποτελεί εγγύηση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και την αλληλεγγύη. Ως ευρωπαίοι, απολαμβάνουμε το δικαίωμα της 

διαβίωσης, της εργασίας και των σπουδών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πλην της δικής μας. Η άρση 

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στον χώρο Σένγκεν απετέλεσε ένα ιδιαίτερα μεγάλο βήμα 

προόδου για την Ευρώπη. Επιπροσθέτως, η τεχνολογική πρόοδος έχει φέρει επανάσταση στους 

τρόπους και την ταχύτητα των επικοινωνιών, με αποτέλεσμα να ανοίξουν όχι μόνο τα σύνορά μας 

αλλά και οι κοινωνίες μας. Με ενότητα μέσα από την πολυμορφία, η ελεύθερη και ευημερούσα 

Ευρώπη εξακολουθεί να διευκολύνει και να εμπλουτίζει τις ζωές των λαών.

Η ασφάλεια αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 

πολυετές πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ προβλέπεται ήδη μια καλή ρεαλιστική βάση για την ενίσχυση 

της επιχειρησιακής συνεργασίας. Τώρα όμως απαιτείται ευρύτερη συναίνεση ως προς το όραμα, τις 

αξίες και τους στόχους που εδραιώνουν την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.
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Οι βασικοί κίνδυνοι και οι απειλές που συνδέονται με το έγκλημα και αντιμετωπίζει η Ευρώπη 
σήμερα, όπως η τρομοκρατία, το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η 
εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και η παιδική πορνογραφία, το 
οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά, το λαθρεμπόριο όπλων και το διασυνοριακό έγκλημα, 
προσαρμόζονται ιδιαίτερα γρήγορα στις επιστημονικές και τεχνολογικές αλλαγές στην προσπάθειά 
τους να εκμεταλλευτούν παράνομα και να υπονομεύσουν τις αξίες και τον πλούτο των ανοικτών μας 
κοινωνιών. 

Μολονότι από μόνη της η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ δεν αποσκοπεί στη δημιουργία 
νέων αρμοδιοτήτων, αλλά στην ενσωμάτωση υφιστάμενων στρατηγικών και εννοιολογικών 
προσεγγίσεων και στην αναγνώριση του Προγράμματος της Στοκχόλμης, ωστόσο ανταποκρίνεται στις 
απειλές αυτές. Επιδεικνύει αταλάντευτη δέσμευση στη συνέχιση της προόδου στον τομέα της 
δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας μέσω ενός ευρωπαϊκού προτύπου ασφάλειας που 
αντιμετωπίζει τις ακόλουθες προκλήσεις: προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών· βελτίωση της 
συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, αντιμετώπιση των αιτίων της ανασφάλειας 
και όχι μόνο των συνεπειών, προτεραιότητα στην πρόληψη και στην πρόνοια, συμμετοχή όλων των 
τομέων που εμπλέκονται στην προστασία του πληθυσμού (πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, κλπ.), 
κοινοποίηση των πολιτικών ασφαλείας στους πολίτες, και, τέλος, αναγνώριση της διασύνδεσης μεταξύ 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας για τη δημιουργία μιας προσέγγισης «συνολικής ασφάλειας» με 
τις τρίτες χώρες.

Είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας να μπορεί να προσαρμόζεται, 
τόσο στις ανάγκες των πολιτών, όσο και στις προκλήσεις του δυναμικού και παγκόσμιου εικοστού 
πρώτου αιώνα.

Η έννοια της εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να γίνει κατανοητή ως μια ευρεία και περιεκτική έννοια η 
οποία επικαλύπτει πολλαπλούς τομείς για την αντιμετώπιση των εν λόγω σοβαρών απειλών καθώς 
και άλλων που έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή, την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών, όπως 
οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, παραδείγματος χάριν οι δασικές πυρκαγιές, οι σεισμοί, οι 
πλημμύρες, οι καταιγίδες. 

Η συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου και των συνοριακών αρχών, των δικαστικών και 
λοιπών αρχών, παραδείγματος χάριν στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής και πολιτικής 
προστασίας είναι ουσιαστική. Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρώπης πρέπει να 
εκμεταλλεύεται τις δυνητικές συνεργίες που υφίστανται στους τομείς της συνεργασίας σε θέματα 
επιβολής του νόμου, την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και των συστημάτων ποινικής 
δικαιοσύνης. Τω όντι, οι εν λόγω τομείς δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, 
ελευθερίας και ασφάλειας είναι αλληλένδετοι: η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να 
εξασφαλίζει την αλληλοσυμπλήρωση και την αλληλενίσχυσή τους.



5842/2/10 REV 2 ΔΠ/νκ 3
DG H 3A EL

Η Ευρώπη οφείλει να παγιώσει ένα πρότυπο ασφάλειας που θα εδράζεται στις αρχές και τις αξίες της 

Ένωσης: σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, κράτος δικαίου, 

δημοκρατία, διάλογος, ανοχή, διαφάνεια και αλληλεγγύη.

Η ποιότητα της δημοκρατίας μας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση θα εξαρτηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από την ικανότητά μας να εγγυηθούμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη 

και στη συνεργασία μας με τους γείτονές και εταίρους μας για την αντιμετώπιση των βασικών αιτών 

των προβλημάτων εσωτερικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει η ΕΕ. 

Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας θεσπίστηκε ώστε να βοηθήσει στην πρόοδο της Ευρώπης, 

συνδυάζοντας υφιστάμενες δραστηριότητες και ορίζοντας τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές 

για μελλοντική δράση. Έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη των εγκλημάτων και την ενίσχυση της 

ικανότητας παροχής έγκαιρης και κατάλληλης αντίδρασης σε φυσικές και ανθρωπογενείς 

καταστροφές χάρις στην αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των κατάλληλων μέσων.

1. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) του εικοστού πρώτου αιώνα αποτελείται από 500 εκατομμύρια 

κατοίκους στις είκοσι επτά χώρες που απαρτίζουν την Ένωση. Η οικονομική ανάπτυξη, καθώς και 

οι ευκαιρίες που παρέχει η ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται στο κράτος δικαίου, 

παράγουν ευημερία μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης - αλλά με τις ευκαιρίες αυτές έρχονται και οι 

κίνδυνοι, όπως οι τρομοκράτες και άλλες μορφές εγκληματιών που προσπαθούν να καταχραστούν 

των ελευθεριών αυτών επιδιώκοντας καταστροφικούς και κακόβουλους σκοπούς. Επιπλέον, η 

αυξημένη κινητικότητα των προσώπων αυξάνει την κοινή ευθύνη μας για την προστασία των 

ελευθεριών που προασπίζουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης.

Ως εκ τούτου η ασφάλεια έχει καταστεί βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας 

διαβίωσης στην ευρωπαϊκή κοινωνία και για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας μέσω 

της πρόληψης και της αντιμετώπισης κοινών απειλών.
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Ο «μηδενικός κίνδυνος» δεν υφίσταται αλλά, μολαταύτα, η Ένωση πρέπει να δημιουργήσει ένα 

ασφαλές περιβάλλον εντός του οποίου θα αισθάνεται προστατευμένοι οι λαοί της Ευρώπης. 

Περαιτέρω, πρέπει να συσταθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων 

ασφάλειας, όχι μόνο στο έδαφος της ΕΕ, αλλά και στα πλέον απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη 

όταν ταξιδεύουν πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες ή κινούνται σε εικονικά περιβάλλοντα όπως το 

Διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό η εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ συνεπάγεται την προστασία των ανθρώπων και 

των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ούτως ώστε όλοι να μπορούν να απολαμβάνουν 

άφοβα την καθημερινή ζωή τους. Αντικατοπτρίζει επίσης το κοινό όραμα της Ευρώπης για τις 

υφιστάμενες προκλήσεις και την αποφασιστικότητά μας να παρουσιάσουμε κοινό μέτωπο για την 

αντιμετώπιση των απειλών αυτών, κατά περίπτωση, με την εφαρμογή πολιτικών που κινητοποιούν 

την προστιθέμενη αξία της ΕΕ. Η συνθήκη της Λισσαβώνας και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης 

παρέχουν τα μέσα στην ΕΕ για να προβεί σε φιλόδοξα και συντονισμένα βήματα για την ανάπτυξη 

της Ευρώπης ως χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εν λόγω 

στρατηγική:

· προσδιορίζει τις κοινές απειλές και τις προκλήσεις

που αντιμετωπίζουμε και καθιστά όλο και πιο 

επιτακτική τη συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ 

και των θεσμικών οργάνων για την αντιμετώπιση 

νέων προκλήσεων που υπερβαίνουν τις εθνικές, 

διμερείς ή περιφερειακές ικανότητές μας.

· ορίζει την κοινή πολιτική εσωτερικής ασφάλειας 

της ΕΕ - και τις αρχές που τη διέπουν - κατά 

συνεκτικό και διαφανή τρόπο.

· καθορίζει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας, αποτελούμενο από κοινά εργαλεία και από τη 

δέσμευση: για αμοιβαία ενισχυμένη σχέση μεταξύ ασφάλειας, ελευθερίας και της ιδιωτικής 

ζωής, για συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, για συμμετοχή όλων των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για αντιμετώπιση των αιτίων της ανασφάλειας και όχι μόνο των 

συνεπειών, για ενίσχυση της πρόληψης και της πρόνοιας, για συμμετοχή, στο βαθμό που τους 

αφορά, όλων των τομέων που ενεργοποιούνται στην προστασία - πολιτικών, οικονομικών και 

κοινωνικών, και στη μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας.

· μαζί είμαστε περισσότερο 
αποτελεσματικοί και 
καλύτερα προετοιμασμένοι 
έναντι των απειλών που 
αντιμετωπίζουμε

· στρατηγική εσωτερικής 
ασφάλειας που 
αντικατοπτρίζει τις κοινές 
άξιες και τις 
προτεραιότητες

· δράσεις που 
αντικατοπτρίζουν τόσο τη 
δημόσια ασφάλειας όσο και 
τα δικαιώματα των ατόμων
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ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ: Οι βασικές προκλήσεις για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ

Το έγκλημα εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που του παρέχει η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, όπως οι 

υψηλής ταχύτητας επικοινωνίες, η μεγάλη κινητικότητα και οι άμεσες χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές. Ομοίως, παρουσιάζονται φαινόμενα που επιφέρουν διασυνοριακές επιπτώσεις στην 

ακεραιότητα και ασφάλεια εντός της ΕΕ. Ως εκ τούτου υπάρχει ένας αριθμός σημαντικών κοινών 

απειλών που μπορούν να εντοπιστούν:

· Η τρομοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή της, 

επιδεικνύει μια πλήρη απαξίωση για την 

ανθρώπινη ζωή και τις δημοκρατικές αξίες, Η 

παγκόσμια εμβέλειά της, οι καταστροφικές 

συνέπειές της, η ικανότητά της για 

στρατολόγηση μέσω της ριζοσπαστικοποίησης 

και της διάδοσης της προπαγάνδας μέσω του 

Διαδικτύου και οι διάφοροι τρόποι 

χρηματοδότησής της, καθιστούν την 

τρομοκρατία μια σημαντική και συνεχώς εξελισσόμενη απειλή για την ασφάλειά μας.

· η βαρύτητα του σοβαρού και οργανωμένου 

εγκλήματος αυξάνεται συνεχώς. Στις διάφορες μορφές 

του έχει την τάση να εμφανίζεται εκεί που μπορεί να 

αποκομίσει το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος με τον 

ελάχιστο κίνδυνο, ανεξαρτήτως συνόρων. Το 

λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το οικονομικό έγκλημα, η 

εμπορία ανθρώπων, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων, 

το λαθρεμπόριο όπλων, η σεξουαλική εκμετάλλευση 

ανηλίκων και η παιδική πορνογραφία, τα βίαια εγκλήματα, το ξέπλυμα χρημάτων και η απάτη 

ως προς τα έγγραφα αποτελούν μόνο ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους 

εκδηλώνεται το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα στην ΕΕ. Επιπροσθέτως, η διαφθορά απειλεί 

το υπόβαθρο του δημοκρατικού συστήματος και του κράτους δικαίου.

· • Το 2007, μέσω της Eurojust, συνελήφθησαν 
είκοσι έξη άτομα στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη 
Ρουμανία, την Πορτογαλία και το ΗΒ στο πλαίσιο 
διεθνούς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης. Η 
οργάνωση σχεδίαζε επιθέσεις στην Ιταλία, το 
Αφγανιστάν, το Ιράκ και σε αραβικές χώρες.
Πηγή : Ετήσια έκθεση της Eurojust 2007, 
σ. 34-35

· • Το 2008, χάρις σε εθνικές, περιφερειακές και 
ενωσιακές προσπάθειες, συνελήφθησαν 1009 
άτομα σε δεκατρείς χώρες με την κατηγορία της 
τρομοκρατικής δράσης.
Πηγή : Έκθεση Europol TE-SAT 2009, σ. 6 

• Τον Φεβρουάριο του 2008, στη 
διάρκεια της επιχείρησης PIPAS 
(κατά μιας οργάνωσης που ασκούσε 
απάτες με πιστωτικές κάρτες), 
συνελήφθησαν 100 άτομα και 
διενεργήθηκαν 48 έρευνες σε οικίες 
στο πλαίσιο κοινής έρευνας ένδεκα 
χωρών τις οποίες συντόνιζε η 
Ευρωπόλ. 
Πηγή : Ετήσια έκθεση Ευρωπόλ 

2008, σ. 24
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· το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελεί παγκόσμια, τεχνική, διασυνοριακή και ανώνυμη 

απειλή των συστημάτων πληροφοριών και ως εκ τούτου, δημιουργεί πολλές επιπρόσθετες 

προκλήσεις για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

· το διασυνοριακό έγκλημα, όπως οι μικροκλοπές και το έγκλημα κατά της ξένης περιουσίας 

που συχνά οφείλονται σε συμμορίες, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων στην Ευρώπη.

· η ίδια η βία, όπως η νεανική βία ή ο χουλιγκανισμός σε αθλητικές εκδηλώσεις, ενισχύει τις 

βλάβες που προκαλούν ήδη τα εγκλήματα και μπορεί να πλήξει σημαντικά την κοινωνία μας.

· οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές, οι σεισμοί, οι 

πλημμύρες και οι καταιγίδες, οι λειψυδρίες, οι ενεργειακές ελλείψεις και οι σημαντικές 

βλάβες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ICT) θέτουν προκλήσεις 

ακεραιότητας και ασφάλειας. Την εποχή αυτή, τα συστήματα πολιτικής προστασίας 

αποτελούν ένα ουσιαστικό στοιχείο των σύγχρονων και προηγμένων συστημάτων ασφαλείας.

· υφίσταται και ένας αριθμός άλλων κοινών φαινομένων τα οποία προκαλούν ανησυχία και 

θέτουν απειλές ακεραιότητας και ασφάλειας στους πληθυσμούς της Ευρώπης, παραδείγματος 

χάριν τα οδικά ατυχήματα, που αφαιρούν τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών 

κάθε χρόνο.



5842/2/10 REV 2 ΔΠ/νκ 7
DG H 3A EL

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, τα κράτη 

μέλη της ΕΕ διαθέτουν εθνικές πολιτικές και 

στρατηγικές ασφαλείας και, για την αντιμετώπιση της 

μετακίνησης των εγκληματιών μεταξύ γειτονικών 

χωρών, έχουν αναπτυχθεί διμερείς, πολυμερείς και 

περιφερειακές μορφές συνεργασίας μεταξύ κρατών 

μελών. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν επαρκούν οι προσπάθειες 

αυτές για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των 

εγκληματικών ομάδων και των δραστηριοτήτων τους 

που υπερβαίνουν κατά πολύ τα σύνορα, γίνεται όλο και 

περισσότερο επιτακτική μια προσέγγιση σε ενωσιακή 

κλίμακα. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν συνεχώς προσπάθειες για την 

ανάπτυξη μέσων, ούτως ώστε τα εθνικά σύνορα, οι διαφορετικές 

νομοθεσίες και γλώσσες καθώς και οι τρόποι εργασίας, να μη 

παρεμποδίζουν την πρόοδο στην πρόληψη του διασυνοριακού 

εγκλήματος.

Η ΕΕ έχει καταγάγει σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτόν τα 

τελευταία έτη. Παραδείγματος χάριν, η ενισχυμένη συνεργασία των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών υπήρξε 

ουσιαστική μετά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στον χώρο Σένγκεν.

Έχουν αναπτυχθεί πολλά μέσα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας. Τα σημαντικότερα από αυτά 

είναι:

· ανάλυση των μελλοντικών καταστάσεων και σεναρίων: πρόβλεψη των απειλών. Η 

Ευρωπόλ και άλλες υπηρεσίες της ΕΕ εκπονούν τακτικές αξιολογήσεις των κινδύνων.

Κοινά αστυνομικά και τελωνειακά κέντρα, 
όπως το Κέντρο αστυνομικής και 
τελωνειακής συνεργασίας στο Λουξεμβούργο, 
τα οποία υποστηρίζουν την αποτελεσματική 
επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της 
αστυνομίας, της χωροφυλακής και των 
τελωνειακών αρχών του Βελγίου, της 
Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και της 
Γαλλίας. 

Το Φόρουμ του Ζάλτσμπουργκ το οποίο 
απαρτίζεται από τους Υπουργούς 
Εσωτερικών της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, 
της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, 
της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας 
και της Ρουμανίας, οι οποίοι εξετάζουν κατά 
τις συνεδριάσεις ζητήματα κοινής ασφάλειας.
Η Ειδική ομάδα για το οργανωμένο έγκλημα 
στην περιοχή της Βαλτικής, η οποία 
περιλαμβάνει χώρες μη μέλη της ΕΕ 
συστάθηκε για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της 
Βαλτικής.

Τον Ιούλιο του 2009, 
εξαρθρώθηκε μια εγκληματική 
οργάνωση δεκαεπτά ατόμων, 
υπεύθυνη για την παραποίηση 
ευρώ ονομαστικής αξίας 16 
εκατομμυρίων που 
διανεμήθηκαν σε ολόκληρη την 
ΕΕ, από τις βουλγαρικές και 
ισπανικές διωκτικές και 
αστυνομικές αρχές, και με τη 
βοήθεια κοινής ομάδας έρευνας 
που περιλάμβανε την Eurojust 
και την Ευρωπόλ.

Πηγή : Ανακοινωθέν Τύπου 
της Eurojust, 3 Ιουλίου 
2009
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· κατάλληλη αντίδραση: σχεδιασμός, προγραμματισμός και αντιμετώπιση των συνεπειών. 
Αναπτύχθηκαν προγράμματα εργασιών τα οποία μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε με 
μεθοδικότητα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθώς και τις ανησυχίες τους. 
Αναπτύχθηκαν επίσης στρατηγικές και επιμέρους προγράμματα εργασιών για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, το 
οργανωμένο έγκλημα και την πολιτική προστασία. Περαιτέρω, ο κοινοτικός μηχανισμός 
πολιτικής προστασίας συντονίζει την αντίδραση των κρατών μελών έναντι των φυσικών και 
των ανθρωπογενών καταστροφών. 

· επιτόπια αποτελεσματικότητα: οι εργασίες υπηρεσιών, οργάνων και οργανισμών. 
Συστάθηκαν ορισμένες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ΕΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Ευρωπόλ, 
κύριοι στόχοι της οποίας είναι η συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών και η διευκόλυνση της 
συνεργασίας μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η Eurojust, η οποία συντονίζει και ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα των δικαστικών αρχών, και η Frontex, η οποία διαχειρίζεται την 
επιχειρησιακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα. Η ΕΕ έχει επίσης δημιουργήσει το ρόλο του 
Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης. Έχουν επίσης συσταθεί άλλοι οργανισμοί και 
δίκτυα στους τομείς της εκπαίδευσης, των ναρκωτικών, της πρόληψης του εγκλήματος, της 
διαφθοράς και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

· μέσα που βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση, για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
διευκόλυνση των κοινών ερευνών και επιχειρήσεων. Μεταξύ των μέσων αμοιβαίας 
αναγνώρισης περιλαμβάνονται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η διάταξη για τη 
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Έχουν επίσης συσταθεί βάσεις δεδομένων, όπως το 
Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, και δίκτυα για την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικών 
μητρώων, για την καταπολέμηση του χουλιγκανισμού, για αγνοούμενα πρόσωπα ή κλαπέντα 
οχήματα και για θεωρήσεις που έχουν εκδοθεί ή έχουν απορριφθεί. Η χρήση του DNA και των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων βοηθάει στον εντοπισμό ανώνυμων ιχνών που ανιχνεύονται στους 
τόπους του εγκλήματος. Οι νομικές πράξεις της ΕΕ διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών, όπως η σύσταση κοινών ομάδων έρευνας, η οργάνωση κοινών επιχειρήσεων και 
η στενή συνεργασία για την παγίωση της ασφάλειας διεθνών συμβάντων, περιλαμβανομένων 
και σημαντικών αθλητικών συναντήσεων.

· έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας. 
Παραδείγματος χάριν, ασκήσεις αξιολόγησης μεταξύ ομοτίμων στον τομέα της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος οι οποίες έχουν συμβάλει στη βελτίωση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης.
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2. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι έως σήμερα επιτυχίες επιδεικνύουν μεγάλη πρόοδο στους τομείς της δικαιοσύνης, της 

ελευθερίας και της ασφάλειας στην ΕΕ. Πρέπει ωστόσο να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε τις 

προσπάθειές μας για ακόμα μεγαλύτερη προστασία των πολιτών μας. Το πρόγραμμα της 

Στοκχόλμης και οι στρατηγικές όπως η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, η στρατηγική για την 

εξωτερική διάσταση στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας και η 

στρατηγική διαχείρισης των πληροφοριών παρέχουν μια καλή βάση.

Έφτασε η στιγμή για κινητοποίηση και ανάπτυξη κοινών εργαλείων και πολιτικών για την 

αντιμετώπιση κοινών απειλών και κινδύνων, εφαρμόζοντας μια περισσότερο ολοκληρωμένη 

προσέγγιση; αυτός είναι ο βασικός στόχος της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Για την 

επίτευξη του στόχου επιλέξαμε ένα πρότυπο ασφάλειας το οποίο ενσωματώνει τη δράση στην 

επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία, τη διαχείριση των συνόρων και την πολιτική 

προστασία.

Οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης που κάνουν χρήση του προτύπου αυτού 

αναλύονται κατωτέρω.

ΑΡΧΕΣ

Οι λαοί στην Ευρώπη επιθυμούν να ζουν με ασφάλεια και να απολαμβάνουν των ελευθεριών τους: 

η ασφάλεια είναι αφ' εαυτής ένα βασικό δικαίωμα. Οι αξίες και οι αρχές που θεσπίζονται στις 

συνθήκες της Ένωσης και εκτίθενται στον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν εμπνεύσει 

τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ:

· δικαιοσύνη, ελευθερία και πολιτικές ως προς την ασφάλεια, οι οποίες αλληλοενισχύονται και 

ταυτόχρονα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διεθνή προστασία, το κράτος δικαίου 

και την ιδιωτική ζωή.

· προστασία όλων των πολιτών, ειδικότερα των περισσότερο ευάλωτων, με ιδιαίτερη 

προσοχή στα θύματα εγκλημάτων όπως η εμπορία ανθρώπων ή η βία λόγω φύλου, 

περιλαμβανομένων των θυμάτων της τρομοκρατίας που επίσης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 

στήριξης και κοινωνικής αναγνώρισης.
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· διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας στο πλαίσιο των πολιτικών ασφάλειας, ούτως ώστε 

να καθίστανται εύκολα κατανοητές από τους πολίτες, και να λαμβάνονται υπόψη οι 

ανησυχίες και οι γνώμες τους.

· διάλογος ως μέσο επίλυσης των διαφορών σύμφωνα προς τις αρχές της ανεκτικότητας, του 

σεβασμού και της ελευθερίας έκφρασης.

· η ενσωμάτωση, η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελούν τα 

βασικά στοιχεία της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.

· αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών έναντι των προκλήσεων που δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν μεμονωμένα τα κράτη μέλη ή όπου η συντονισμένη δράση είναι προς 

όφελος του συνόλου της ΕΕ.

· αμοιβαία εμπιστοσύνη ως βασική αρχή της επιτυχούς συνεργασίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βάσει των αρχών αυτών, ορίζονται δέκα κατευθυντήριες γραμμές δράσης προκειμένου να παγιωθεί 

η εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ τα προσεχή έτη. 

-I- Ευρεία και συνολική προσέγγιση της εσωτερικής ασφάλειας

Η εσωτερική ασφάλεια περικλείει μια ευρεία δέσμη μέτρων με οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις:

· οριζόντια διάσταση: για την επίτευξη επαρκούς επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας σε ένα 

πολύπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον, απαιτείται η συμμετοχή αρχών επιβολής του νόμου και 

διαχείρισης των συνόρων, με τη στήριξη της δικαστικής συνεργασίας, υπηρεσιών πολιτικής 

προστασίας, καθώς και πολιτικών, οικονομικών, δημοσιονομικών, κοινωνικών και ιδιωτικών 

τομέων, περιλαμβανομένων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
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· ομοίως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κάθετη διάσταση της ασφάλειας σε πολλά επίπεδα: 

διεθνής συνεργασία, πολιτικές και πρωτοβουλίες ασφάλειας σε ενωσιακή κλίμακα, 

περιφερειακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και 

τοπικών πολιτικών στο αυτό κράτος μέλος.

-II- Εξασφάλιση αποτελεσματικής δημοκρατικής και δικαστικής εποπτείας των 

δραστηριοτήτων ασφαλείας

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας, έχει ενισχυθεί σημαντικά η συμμετοχή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχεδιασμό πολιτικών ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι καθίσταται 

ουσιαστικής σημασίας η αποτελεσματική διαβούλευση καθ' όλα τα στάδια. Και τα εθνικά 

κοινοβούλια έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικότερο ρόλο στις εργασίες της ΕΕ μέσω της 

ικανότητάς τους να παρακολουθούν την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και μέσω της 

συμμετοχής τους στην αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών δικαιοσύνης, ελευθερίας και 

ασφάλειας. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθίσταται πλήρως αρμόδιο στον τομέα αυτόν (πλην της εσωτερικής 

έννομης τάξης των κρατών μελών και των αρμοδιοτήτων τους ως προς την ασφάλεια). Τέλος, η 

προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συμβάλει στην 

ενισχυμένη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λαών της Ευρώπης. 

-III- Πρόληψη και πρόνοια: μια προδραστική προσέγγιση βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών

Μεταξύ των κύριων στόχων της στρατηγικής εσωτερικής 

ασφάλειας για την ΕΕ περιλαμβάνονται η πρόληψη και η 

πρόνοια ως προς τα εγκλήματα καθώς και τις φυσικές και 

ανθρωπογενείς καταστροφές και ο μετριασμός των πιθανών 

επιπτώσεών τους. Αν και η αποτελεσματική ποινική δίωξη των 

δραστών των εγκλημάτων παραμένει βασική, η επικέντρωση στην πρόληψη των εγκληματικών 

πράξεων και των τρομοκρατικών επιθέσεων προτού λάβουν χώρα, μπορεί να περιορίσουν τις 

επακόλουθες ανθρώπινες ή ψυχολογικές φθορές που συχνά είναι ανεπανόρθωτες.

Επομένως η στρατηγική μας πρέπει να δώσει έμφαση στην πρόληψη και την πρόνοια που βασίζεται 

σε προδραστική προσέγγιση βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και στην παροχή των 

αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για την ποινική δίωξη. Η δικαστική αγωγή μπορεί να 

καταστεί επιτυχής μόνο εφόσον διατίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 
τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν 
εγκαίρως πληροφορίες για την 
πρόληψη του εγκλήματος και την 
προσαγωγή των δραστών στη 
δικαιοσύνη.
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Περαιτέρω, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν μηχανισμοί πρόληψης όπως αναλυτικές 
μέθοδοι ή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Το σύστημα καταστάσεων με τα ονόματα των 
επιβατών (PNR) αναμένεται επίσης να αποτελέσει εφαρμόσιμο μέσο που εξασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο προστασίας δεδομένων με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και των σοβαρών μορφών εγκλήματος, με βάση την αξιολόγηση του 
αντικτύπου. Αυτό θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα τους διάφορους τύπους απειλών 
και την πιθανότητα εμφάνισής τους και να προνοήσουμε ως προς το τί μέλλει γενέσθαι, έτσι ώστε 
να μην είμαστε απλώς έτοιμοι ως προς τις συνέπειες των μελλοντικών απειλών αλλά και να 
μπορούμε να θεσπίζουμε μηχανισμούς για τον εντοπισμό τους και την πρόληψή τους. Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστεί συνολική προσέγγιση που θα είναι προσαρμοσμένη στο συνεχή 
εντοπισμό των απειλών και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε διάφορους τομείς εσωτερικής 
ασφάλειας, και στα κύρια ζητήματα ανησυχίας του κοινού. Απαιτείται στρατηγική για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση απειλών όπως το οργανωμένο έγκλημα.

Η πρόληψη του εγκλήματος συνεπάγεται αντιμετώπιση των βασικών αιτίων και όχι απλώς των 
εγκληματικών πράξεων και των συνεπειών τους. 

Η προσέγγιση των πολιτικών ασφαλείας, ιδίως εκείνων που αφορούν την πρόληψη, θα πρέπει να 
είναι ευρεία, και θα πρέπει να εμπλέκονται όχι μόνο οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αλλά και 
όργανα και επαγγελματίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει επομένως να αναζητείται η 
συνεργασία με άλλους τομείς όπως σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για να 
προλαμβάνεται η μεταστροφή της νεολαίας προς το έγκλημα. Ο ιδιωτικός τομέας, ειδικότερα όταν 
εμπλέκεται σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και 
αποτελεσματική εφαρμογή μηχανισμών για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων ή 
ξεπλύματος χρήματος. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Η δράση της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής προστασίας πρέπει να καθοδηγείται από τους στόχους 
του περιορισμού της ευπάθειας σε καταστροφές μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής προσέγγισης για 
την πρόληψη και την πρόνοια καταστροφών και με περαιτέρω βελτιώσεις ως προς την ετοιμότητα 
και την αντίδραση, ενώ θα αναγνωρίζεται η εθνική ευθύνη. Θα πρέπει να αναπτυχθούν 
κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθόδους χαρτογράφησης της επικινδυνότητας και των κινδύνων, 
τις εκτιμήσεις και τις αναλύσεις και να διενεργηθεί επισκόπηση των φυσικών και ανθρωπογενών 
κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον η ΕΕ. Η ανάλυση του κινδύνου σε ενωσιακή 
κλίμακα θα πρέπει να αποτελεί τη βάση πρωτοβουλιών συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και της 
ΕΕ για την κατανομή του κινδύνου στον τομέα της πολιτικής προστασίας και του σχεδιασμού 
ικανοτήτων. Θα πρέπει να εντοπιστούν νέοι κίνδυνοι και απειλές, όπως η ενεργειακή έλλειψη, οι 
βλάβες ICT και οι πανδημίες. Η ανθεκτικότητα των πολιτών καθώς και του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα στις συνέπειες των καταστροφών θα πρέπει να περιληφθούν στις πολιτικές 
πρόληψης. 
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-IV- Ανάπτυξη συνολικού προτύπου ανταλλαγής πληροφοριών
Πολιτική εσωτερικής ασφάλειας στηριζόμενη στην ανταλλαγή πληροφοριών με βάση την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και η οποία καταλήγει στην αρχή της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.
Προκειμένου οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν τη δυνατότητα αποτροπής και δράσης σε 
αρχικό στάδιο πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με εγκληματικές πράξεις και τους δράστες αυτών, το modus operandi, λεπτομερή στοιχεία 
για τα θύματα, τα χρησιμοποιηθέντα οχήματα κτλ.

Προκειμένου να αυξηθούν αισθητά τα τρέχοντα επίπεδα ανταλλαγής πληροφοριών, πρέπει να 
εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε τους μηχανισμούς οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ 
των αρχών που είναι αρμόδιες για την εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, ούτως ώστε 
να βελτιωθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί, και να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική διαχείρισης 
των πληροφοριών για να αναπτύξουμε ένα ασφαλές και διαρθρωμένο ευρωπαϊκό πρότυπο 
ανταλλαγής πληροφοριών.

Το πρότυπο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις βάσεις δεδομένων της ΕΕ που έχουν σχέση με την 
εγγύηση της ασφάλειας στην ΕΕ, για την αμοιβαία αλληλεπίδρασή τους εφόσον απαιτείται και 
επιτρέπεται, με σκοπό την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών στο σύνολο της ΕΕ και τη 
μεγιστοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζουν οι βιομετρικές και λοιπές τεχνολογίες για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών μας σε ένα σαφές πλαίσιο που προστατεύει επιπλέον την 
ιδιωτική τους ζωή.

Το εν λόγω πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει πάντα να σέβεται πλήρως το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν υψηλότερο επίπεδο 
ασφαλείας σημαίνει αύξηση της ανταλλαγής δεδομένων, έχει σημασία να γίνεται προσεκτική 
διαχείριση της αύξησης αυτής, με αναλογικότητα και τήρηση των νόμων περί προστασίας των 
δεδομένων.

-V- Επιχειρησιακή συνεργασία
Με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας συστάθηκε η Μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε 
θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI) προκειμένου να εξασφαλισθεί ουσιαστικός συντονισμός και 
συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και διαχείρισης των συνόρων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος και η προστασία των εξωτερικών συνόρων και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, η δέουσα δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις εφόσον υπάρχει συνάφεια με την 
επιχειρησιακή συνεργασία. Το έργο της επιτροπής αυτής θα βασίζεται, προπάντων, στις εθνικές και 
ενωσιακές αξιολογήσεις απειλών και προτεραιότητες.



5842/2/10 REV 2 ΔΠ/νκ 14
DG H 3A EL

Η στενή συνεργασία των υπηρεσιών και των οργανισμών της ΕΕ που εργάζονται για την εσωτερική 

ασφάλεια της ΕΕ (Ευρωπόλ, Frontex, Eurojust, Cepol και Sitcen) πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται 

από την COSI με στόχο να προάγονται ολοένα και πιο συντονισμένες, ολοκληρωμένες και 

αποτελεσματικές διαδικασίες. Οι φορείς αυτοί πρέπει να εξακολουθήσουν να βελτιώνουν την 

παροχή ουσιαστικής υποστήριξης των ειδικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη. Ειδικότερα, είναι 

σκόπιμο να βελτιωθεί η ικανότητα της Ευρωπόλ να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των κρατών 

μελών. 

Σκόπιμο είναι να σημειωθεί πρόοδος στην ανάπτυξη πλαισίου 

συνεργασίας για τη βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας 

σε μείζονες και μαζικές διεθνείς εκδηλώσεις.

Στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να καλύπτει τις διάφορες 

φάσεις μιας κρίσης – πρόληψη, ανταπόκριση και αποκατάσταση – μέσω της εφαρμογής της 

ευρωπαϊκής αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης.

-VI- Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Ουσιαστική σημασία έχει η στενή συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών, 

καθώς και η ανάγκη πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της EUROJUST στο πλαίσιο της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Σε επίπεδο ΕΕ, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις και έρευνες σχετικά με ποινικά 

αδικήματα πρέπει να μας δώσουν την ευκαιρία να υλοποιήσουμε τη δυνατότητα συνεργειών μεταξύ 

των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και ελέγχου των συνόρων και των δικαστικών αρχών με στόχο 

την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος.

-VII- Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Πέραν της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

συνόρων έχει σημαντικό ρόλο και για τη διατήρηση της ασφάλειας. Ο μηχανισμός ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των συνόρων πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διαδοθούν οι 

βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των συνοριακών φρουρών. Το εφικτό της δημιουργίας ευρωπαϊκού 

συστήματος συνοριακών φρουρών πρέπει να διερευνηθεί στη βάση πρότερης ανάλυσης. Ιδιαίτερη 

έμφαση είναι σκόπιμο να δοθεί στη συνέχεια της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συστήματος 

επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR).

Κατά τη διάρκεια του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου 
Ποδοσφαίρου στη Γερμανία το 
2006, αστυνομικοί από 13 
ευρωπαϊκές χώρες εκτελούσαν 
υπηρεσιακά καθήκοντα, με τη 
κανονική στολή τους, στη 
Γερμανία, όπου τους είχαν 
χορηγηθεί εξουσίες επιβολής του 
νόμου.



5842/2/10 REV 2 ΔΠ/νκ 15
DG H 3A EL

Η συνεργασία και ο συντονισμός του Frontex με άλλες υπηρεσίες της ΕΕ και υπηρεσίες επιβολής

του νόμου των κρατών μελών είναι βασικό ζήτημα για την επιτυχία του συγκεκριμένου 

οργανισμού.

Οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν κύριο ρόλο στη διαχείριση των συνόρων. Μπορούν να 

διευκολύνουν την ταχεία διέλευση των πολιτών από σταθμούς εξωτερικών συνόρων μέσω 

αυτοματοποιημένων συστημάτων, της εκ των προτέρων εγγραφής, καθεστώτων τακτικού ταξιδιώτη 

κτλ. Βελτιώνουν την ασφάλεια επιτρέποντας τη θέσπιση των αναγκαίων ελέγχων ούτως ώστε να μη 

διασχίζουν τα σύνορα άνθρωποι ή εμπορεύματα που συνιστούν κίνδυνο για την Ένωση. Στην ίδια 

συνάρτηση έχει ζωτική σημασία η στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και 

των αρχών ελέγχου των συνόρων. Ομοίως, οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να διευκολύνουν 

την παροχή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας στα 

σύνορα.

Η έναρξη ισχύος του κώδικα θεωρήσεων, η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών 

Σένγκεν, καθώς και τα ηλεκτρονικά συστήματα συνοριακού ελέγχου, π.χ. συστήματα εισόδου-

εξόδου, θα συμβάλουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων βάσει πληροφοριών. Ο 

διάλογος και η συνεργασία με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης έχει επίσης ζωτική 

σημασία, παραδείγματος χάριν για την ενίσχυση της ικανότητας ελέγχου των συνόρων.

-VIII- Προσήλωση στην καινοτομία και την κατάρτιση

Απαραίτητη είναι η από κοινού εργασία για την προαγωγή και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

μέσω κοινής προσέγγισης, καθώς και της μείωσης των δαπανών και αύξησης της αποδοτικότητας. 

Στον τομέα της τεχνολογίας, είναι επίσης σημαντική η από κοινού εργασία του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των έργων έρευνας και ανάπτυξης που 

διεξάγονται στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, η ΕΕ πρέπει να 

αναπτύξει τεχνολογικά πρότυπα και πλατφόρμες ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες ασφαλείας 

της.

Η διαλειτουργικότητα των διαφόρων τεχνολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από 

οποιοδήποτε φορέα ή υπηρεσία πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο προκειμένου ο εξοπλισμός 

να μη θέτει εμπόδια στη συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή των 

πληροφοριών ή την εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων.
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Στρατηγική προσέγγιση της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη: η επιδίωξη αυτή έχει 
ουσιαστική σημασία για τη δημιουργία αρχών επιβολής του νόμου, δικαστικών αρχών και αρχών 
διαχείρισης των συνόρων οι οποίες διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία και είναι στην πρώτη γραμμή 
του αντικειμένου τους, καθώς και προκειμένου να διευκολυνθεί το προς τα εμπρός άλμα της 
ευρωπαϊκής κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου ώστε να καταστεί ισχυρός φορέας για 
την προαγωγή κοινής νοοτροπίας των ευρωπαϊκών οργανισμών επιβολής του νόμου και τη 
διευκόλυνση της πολυεθνικής συνεργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, η εθνική κατάρτιση πρέπει να 
περιλαμβάνει ευρωπαϊκά στοιχεία και να αναπτυχθούν προγράμματα ανταλλαγών με βάση το 
υπόδειγμα του Erasmus. Προς τούτο, ευρωπαίοι επαγγελματίες με υψηλή κατάρτιση και 
παρεμφερείς μεταξύ τους αντιλήψεις θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο του 
ανταγωνισμού εντός της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, καθώς και στον τομέα της ασφάλειας. Οι 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμοί, ιδίως η CEPOL, πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο εν 
προκειμένω. 

-IX- Εξωτερική διάσταση της εσωτερικής ασφάλειας/της συνεργασίας με τρίτες χώρες
Η έννοια της εσωτερικής ασφάλειας δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την εξωτερική διάσταση, καθώς η 
εσωτερική ασφάλεια εξαρτάται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από την εξωτερική ασφάλεια. Η 
διεθνής συνεργασία την οποία επιδιώκουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, διμερώς αλλά και 
πολυμερώς, έχει ουσιαστική σημασία για την εγγύηση της ασφάλειας και την προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών μας και την προαγωγή της ασφάλειας και του σεβασμού των 
δικαιωμάτων στο εξωτερικό. Οι πολιτικές της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών πρέπει να θεωρούν την 
ασφάλεια ως βασικό παράγοντα και να αναπτύξουν μηχανισμούς συντονισμού της ασφάλειας και 
άλλων συναφών πολιτικών, όπως η εξωτερική πολιτική, όπου τα ζητήματα ασφαλείας πρέπει να 
λαμβάνονται ολοένα και περισσότερο υπόψη στο πλαίσιο ολοκληρωμένης και πρωτόβουλης 
προσέγγισης.

Από την άποψη της εξωτερικής ασφάλειας, η ΕΕ δεν πρέπει να 
περιοριστεί μόνο στη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου των κρατών μελών και άλλων χωρών, ιδίως 
των γειτόνων της ΕΕ. Είναι απαραίτητο να οικοδομηθούν 
σχέσεις με άλλες χώρες μέσω σφαιρικής προσέγγισης της 
ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με αυτές και, εφόσον 
χρειάζεται, στηρίζοντας τη θεσμική, οικονομική και κοινωνική 
τους ανάπτυξη. Αυτό το σύστημα εργασίας θα συνεπάγεται τη δημιουργία ευκαιριών διαλόγου 
μέσω των τομέων αμοιβαίου συμφέροντος, του προβληματισμού και των δυνατοτήτων 
συνεργασίας που είναι δυνατόν να καθοριστούν σε κάθε περίπτωση. Η συνεργασία και ο 
συντονισμός με τους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της επιβολής του νόμου, ειδικότερα με την 
INTERPOL, πρέπει να ενισχυθούν. Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές προσεγγίσεις πρέπει να 
αναπτυχθούν, όπου απαιτείται, μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
απειλών.

Οι ευρωπαϊκές χώρες καθιέρωσαν 
επιτυχημένες πλατφόρμες στην 
Καραϊβική, τη Λισσαβώνα, την 
Τουλόν, την Άκρα και το Ντακάρ 
σε συνεργασία με τρίτες χώρες στο 
πλαίσιο την καταπολέμησης της 
εμπορίας ναρκωτικών.
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Πολύ μεγάλη σπουδαιότητα έχουν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του πολυεθνικού 

εγκλήματος εκτός ΕΕ, καθώς και η ενίσχυση του σεβασμού του κράτους δικαίου. Η συνεργασία με 

την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ιδίως μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΕ και των 

αντίστοιχων αποστολών, πρέπει συνεπώς να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Πολύ σημαντικό είναι 

επίσης να ενισχυθεί η συμμετοχή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των οργανισμών 

δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας σε όλες τις φάσεις των αποστολών μη στρατιωτικής 

διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην επίλυση των συγκρούσεων εργαζόμενοι 

από κοινού με όλες τις άλλες υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί επί τόπου (στρατιωτικές, 

διπλωματικές, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κτλ.). Ιδιαίτερη προσοχή είναι σκόπιμο να δοθεί στα 

«αποσαθρωμένα και διαλυμένα κράτη» με στόχο να μην καταστούν κέντρα οργανωμένης 

εγκληματικότητας ή τρομοκρατίας. 

Στην ίδια συνάρτηση, η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας χρησιμεύει ως λίαν αναγκαίο 

συμπλήρωμα της στρατηγικής ασφαλείας της ΕΕ, που αναπτύχθηκε το 2003 στο πλαίσιο της 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών 

παγκόσμιου βεληνεκούς και για την ανάληψη δέσμευσης για την κοινωνική, πολιτική και 

οικονομική ανάπτυξη της παγκόσμιας κοινωνίας ως τον αποτελεσματικότερο τρόπο επίτευξης 

ουσιαστικής και διαρκούς ασφάλειας.

-X- Ευελιξία προσαρμογής στις προκλήσεις του μέλλοντος

Μια ευρεία, πραγματιστική, ευέλικτη και ρεαλιστική προσέγγιση, διαρκώς προσαρμοζόμενη στην 

πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη κινδύνους και απειλές που θα μπορούσαν να έχουν 

αντίκτυπο στους πολίτες υπό ευρύτερη οπτική, η οποία δεν επικεντρώνεται μόνο στην εγκληματική 

διάσταση, αλλά συνεκτιμά κινδύνους κάθε είδους που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα 

ασφαλείας υπό την ευρύτερη έννοια, και που επίσης δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον εντοπισμό κάθε 

ανάγκης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες αυτές περιστάσεις και εγγυάται τα υψηλότερα επίπεδα 

ασφαλείας των ευρωπαίων πολιτών. 
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3. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Σε συνέχεια του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας, η 

οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις με κύριο γνώμονα τη δράση. Η περαιτέρω ανάπτυξη, 

παρακολούθηση και εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να καταστούν 

στόχοι προτεραιότητας της Μόνιμης επιτροπής επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής 

ασφάλειας (COSI). Επιπλέον, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η Επιτροπή θα εξετάσει 

τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός Ταμείου για την εσωτερική ασφάλεια για την προώθηση της 

εφαρμογής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. 


