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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Όσον αφορά το άσυλο και τη µετανάστευση, κατά τη συζήτηση του Συµβουλίου οι Υπουργοί συµφώνησαν να
παραχωρήσουν απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης προς το χώρο Σένγκεν και για τη διέλευση αυτού,
στους υπηκόους της Αλβανίας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης οι οποίοι είναι κάτοχοι διαβατηρίων µε
βιοµετρικά στοιχεία. Εξάλλου, οι Υπουργοί εξακολούθησαν τις εργασίες τους όσον αφορά το ενιαίο
ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου (ΕΕΣΑ).
Μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Εσωτερικών εξέτασαν ορισµένα ζητήµατα σχετικά µε την εφαρµογή των
αποφάσεων Prüm που αφορούν την αυτοµατοποιηµένη ανταλλαγή δεδοµένων για το DNΑ, τα δακτυλικά
αποτυπώµατα και τα δεδοµένα σχετικά µε τις άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων. Το Συµβούλιο ενέκρινε
επίσης συµπεράσµατα όσον αφορά τη δηµιουργία και την εφαρµογή κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το
οργανωµένο και το σοβαρό διεθνές έγκληµα.
Στα βασικά ζητήµατα που εξέτασε η Μικτή Επιτροπή (η ΕΕ συν τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν
και την Ελβετία), σε συνεδρίαση στο περιθώριο του Συµβουλίου, περιλαµβάνονται:
–

η ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SIS II),

–

οι αναθεωρηµένοι κανόνες του Ευρωπαϊκού οργανισµού εξωτερικών συνόρων FRONTEX,

–

οι αναθεωρηµένοι κανόνες του δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης, και

–

η έκτη έκθεση της Επιτροπής περί αµοιβαιότητας στον τοµέα των θεωρήσεων.

Οι Υπουργοί ∆ικαιοσύνης εξέτασαν µεταξύ άλλων, τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες τρεις
νοµοθετικές προτάσεις:
–

την εκπόνηση Ευρωπαϊκής εντολής έρευνας,

–

το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών («Έγγραφο δικαιωµάτων»), και

–

τα µέτρα για την καταπολέµηση νέων µορφών ηλεκτρονικού εγκλήµατος, και ειδικότερα τις µεγάλης
κλίµακας επιθέσεις στον κυβερνοχώρο .

Βάσει δύο εκθέσεων, οι Υπουργοί έλαβαν επίσης υπόψη τους την πρόοδο όσον αφορά το ζήτηµα των
ναρκωτικών για το 2010 στην Ευρώπη..
Το Συµβούλιο εξέδωσε σηµαντικά σηµεία «Α» χωρίς συζήτηση, στα οποία περιλαµβάνονται τα συµπεράσµατα
για την ετοιµότητα και αντιµετώπιση στην περίπτωση χηµικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής
επίθεσης, τα συµπεράσµατα όσον αφορά καινοτόµες λύσεις για τη χρηµατοδότηση της πρόληψης των
καταστροφών και ψήφισµα για την πρόληψη και την καταπολέµηση του εγκλήµατος στις οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές και τη δηµιουργία ασφαλών χώρων στάθµευσης για φορτηγά. Το Συµβούλιο
εξέδωσε επίσης απόφαση για τη λήξη των περιοριστικών µέτρων εις βάρος της Σιέρα Λεόνε..
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1

Όταν δηλώσεις, συµπεράσµατα ή ψηφίσµατα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συµβούλιο, αυτό επισηµαίνεται
στον τίτλο του σχετικού σηµείου και το κείµενο τίθεται εντός εισαγωγικών.
Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται µέσα στο κείµενο είναι διαθέσιµα στις ιστοσελίδες του
Συµβουλίου: http://www.consilium.europa.eu.
Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται µε δηµοσιοποιήσιµες δηλώσεις στα πρακτικά του Συµβουλίου
σηµειώνονται µε αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιµες στις προαναφερόµενες ιστοσελίδες του
Συµβουλίου ή µπορούν να ληφθούν από την Υπηρεσία Τύπου.
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων µε την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Οι υπήκοοι της Αλβανίας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που διαθέτουν διαβατήρια µε βιοµετρικά
στοιχεία θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν προς το χώρο Σένγκεν ή να διέρχονται από αυτόν
χωρίς θεώρηση. Αυτό προέκυψε µε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου µε την οποία τροποποιείται
ο κανονισµός αριθ. 539/2001 (PE-CONS 50/10). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµφώνησε µε τις
τροπολογίες στις 7 Οκτωβρίου 2010.
Το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει για διαµονή που δεν υπερβαίνει τις
90 ηµέρες. Όσον αφορά την έναρξη ισχύος του, στο άρθρο 2 του εγκριθέντος κειµένου αναφέρεται:
«την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Αυτό αναµένεται να πραγµατοποιηθεί στα µέσα ∆εκεµβρίου.
Με την απόφαση αυτή, η Αλβανία και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη ευθυγραµµίζονται µε την πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ), το Μαυροβούνιο και τη Σερβία που
υπάγονται ήδη στο καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τις 19 ∆εκεµβρίου
2009.1
Η Επιτροπή καταχώρησε δήλωση στα πρακτικά της συνόδου του Συµβουλίου όσον αφορά τη
σύσταση µηχανισµού παρακολούθησης της διαδικασίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης
για τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Ο µηχανισµός αυτός αφορά επίσης τον έλεγχο των
µεταρρυθµίσεων που επιβάλλεται να συνεχίσουν να εφαρµόζουν οι εν λόγω χώρες. Καθιερώνει
επίσης διευθετήσεις επείγουσας συνεννόησης ώστε να µπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη
µέλη της να αντιδρούν, µε τους καλύτερους όρους, σε περίπτωση που προκύψουν ιδιαίτερες
δυσχέρειες σε σχέση µε τις ροές προσώπων προερχοµένων από τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
Η Επιτροπή θα υποβάλει τακτικά έκθεση στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Την 1η Ιανουαρίου 2008, τέθηκαν σε ισχύ οι συµφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων
µε πέντε χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων - Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο και Σερβία -, ως ένα πρώτο σαφές βήµα προς την
εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τους. Το 2008 ξεκίνησε µε κάθε µια
από τις χώρες αυτές διάλογος σχετικά µε την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και
εκπονήθηκαν οδικοί χάρτες για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Οι αποφάσεις περί πρόσβασης
χωρίς απαίτηση θεώρησης στον χώρο Σένγκεν βασίζονται στην πρόοδο των εν λόγω χωρών ως
προς την εφαρµογή σηµαντικών µεταρρυθµίσεων σε τοµείς όπως η ενίσχυση του κράτους δικαίου,
η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, της διαφθοράς και της παράνοµης µετανάστευσης
και η βελτίωση των διοικητικών τους ικανοτήτων στους συνοριακούς ελέγχους και την ασφάλεια
των εγγράφων.

1

Στον τροποποιηµένο κανονισµό από τα τέλη του 2009 γίνεται επίσης αναφορά στο Κοσσυφοπέδιο δυνάµει της
απόφασης 1244/99 του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ βάσει της οποίας τα πρόσωπα που διαµένουν στο
Κοσσυφοπέδιο χρήζουν θεώρησης όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ (15521/09).
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Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα χορήγησης ασύλου (CEAS)
Οι Υπουργοί εξακολούθησαν τις εργασίες όσον αφορά τη σύσταση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού
συστήµατος χορήγησης ασύλου βάσει εγγράφου προβληµατισµού (15561/10). Το CEAS
περιλαµβάνει δέσµη έξι νοµοθετικών προτάσεων τις οποίες δεσµεύθηκαν να εγκρίνουν έως το 2012
τα κράτη µέλη της ΕΕ.
Οι εξελίξεις από το Συµβούλιο του Οκτωβρίου απετέλεσαν το επίκεντρο της συζήτησης, ειδικότερα
δε όσον αφορά τις τέσσερις προτάσεις που έχουν εντοπιστεί ως πράξεις προτεραιότητας όσον
αφορά τη νοµοθετική πτυχή του συστήµατος ασύλου: οι οδηγίες περί αναγνώρισης και περί των
µακροχρονίως διαµενόντων και οι κανονισµοί περί ∆ουβλίνου ΙΙ και Eurodac. Η Προεδρία
εντόπισε περαιτέρω ορισµένους πιθανούς στόχους προτεραιότητας που αντικατοπτρίζουν τις
συζητήσεις στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης για το άσυλο του Σεπτεµβρίου 2010, για τη νέα
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ). Η ΕΥΥΑ σύντοµα θα είναι
επιχειρησιακή και έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει ένα σηµαντικό µέσο πρακτικής συνεργασίας
και αλληλεγγύης στον τοµέα του ασύλου.
Όσον αφορά τον κανονισµό Eurodac, όσα κράτη µέλη έλαβαν το λόγο, εξέφρασαν την
απογοήτευσή τους για την παράλειψη από την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής, της διάταξης
περί πρόσβασης των υπηρεσιών επιβολής του νόµου στο Eurodac. Ορισµένα κράτη µέλη τόνισαν
την ανάγκη να αντικατοπτρίζεται επαρκώς η αρχή της αλληλεγγύης στην εξέλιξη της επόµενης
φάσης του CEAS, µεταξύ των οποίων και στο πλαίσιο των συζητήσεων για την αναθεώρηση του
µηχανισµού του ∆ουβλίνου ΙΙ. Στο ισχύον κείµενο του κανονισµού του ∆ουβλίνου ΙΙ αναφέρεται
ότι την ευθύνη για τη διεκπεραίωση του αιτήµατος των αιτούντων άσυλο, φέρουν εκείνα τα κράτη
µέλη µέσω των οποίων εισήλθαν για πρώτη φορά στο έδαφος της ΕΕ οι αιτούντες άσυλο.
Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων ως προς τις
διάφορες νοµοθετικές προτάσεις. Ανέφερε ότι προτίθεται να επανεξετάσει το ζήτηµα της
πρόσβασης των υπηρεσιών επιβολής του νόµου στο πλαίσιο του κανονισµού Eurodac.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εξήγγειλε την πρόθεσή της να υποβάλει το 2011 τροποποιηµένες
προτάσεις όσον αφορά τους άλλους δύο νοµοθετικούς φακέλους που αποτελούν µέρος της
συνολικής δέσµης, ήτοι τις οδηγίες περί υποδοχής και διαδικασιών.
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Εφαρµογή των αποφάσεων Prüm
Το Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι µια ευρεία πλειοψηφία των κρατών µελών θα είναι σε θέση να
εφαρµόσει σε εύθετο χρόνο τις «αποφάσεις Prüm» (αποφάσεις του Συµβουλίου 2008/615/∆ΕΥ και
2008/616/∆ΕΥ). Οι δύο αποφάσεις παρέχουν στις υπηρεσίες επιβολής του νόµου των κρατών
µελών πρόσθετα εργαλεία καταπολέµησης των σοβαρών εγκληµάτων και της τροµοκρατίας,
ειδικότερα µε την ενίσχυση της αυτοµατοποιηµένης ανταλλαγής δεδοµένων για το DNΑ, τα
δακτυλικά αποτυπώµατα και τα δεδοµένα σχετικά µε τις άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων (VRD).
Ορισµένα κράτη µέλη ωστόσο, αντιµετωπίζουν δυσκολίες να συµµορφωθούν έως τις 26
Αυγούστου 2011 µε την προθεσµία περί εφαρµογής των διατάξεων περί αυτοµατοποιηµένης
ανταλλαγής δεδοµένων για τους τρεις τύπους δεδοµένων. Στα προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί
περιλαµβάνονται τα σχετικά µε την πληροφορική και τα δηµοσιονοµικά, την υλικοτεχνική
υποδοµή, τα νοµικά και πολιτικά προβλήµατα λήψης αποφάσεων και η έλλειψη προσωπικού. Οι
υπουργοί συµφώνησαν ότι τα οικεία κράτη µέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, τα
δε κράτη µέλη που είναι ήδη επιχειρησιακά, να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για παροχή
τεχνικής συνδροµής.
Κύκλος πολιτικής της ΕΕ για το οργανωµένο και το σοβαρό διεθνές έγκληµα
Το Συµβούλιο συζήτησε και ενέκρινε τα συµπεράσµατα για τη δηµιουργία και την εφαρµογή
πολιτικής της ΕΕ για το οργανωµένο και το σοβαρό διεθνές έγκληµα (15358/10).
Στα συµπεράσµατα περιγράφεται περιορισµένη πολιτική για τα έτη 2011 έως 2013 που
προσδιορίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που θα εφαρµοστούν στο εν λόγω χρονικό διάστηµα
καθώς και τους κυριότερους και τους λοιπούς ενεχόµενους φορείς και τη χρονική συγκυρία.
Τονίζεται επίσης ότι ο πρώτος κύκλος θα χρησιµοποιηθεί ως βάση για µια πλήρως αναπτυγµένη
πολιτική για τα έτη 2013 έως 2017.
Σε γενικές γραµµές, η πολιτική συνίσταται σε τέσσερα βήµατα:
–

Χάραξη πολιτικής βάσει αξιολόγησης απειλών όσον αφορά το σοβαρό και το οργανωµένο
έγκληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU SOCTA) που θα παράσχει πλήρη και
εµπεριστατωµένη εικόνα των εγκληµατικών απειλών που θίγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το EU SOCTA θα αναπτυχθεί από οργανισµούς της ΕΕ υπό την ηγεσία της Ευρωπόλ.

–

Καθορισµός πολιτικής και λήψη αποφάσεων µέσω του εντοπισµού περιορισµένου αριθµού
προτεραιοτήτων από το Συµβούλιο, τόσο περιφερειακών όσο και πανευρωπαϊκών. Για
κάθε µια εκ των προτεραιοτήτων, η Επιτροπή από κοινού µε τους εµπειρογνώµονες των
οικείων οργανισµών της ΕΕ και των κρατών µελών θα αναπτύξει ένα πολυετές στρατηγικό
σχέδιο (MASP).
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–

Εφαρµογή και παρακολούθηση των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης (ΕΣ∆)
σύµφωνα προς τους στρατηγικούς στόχους που έχουν καθοριστεί στο MASP. Η
µετατροπή των MASP σε ΕΣ∆ πραγµατοποιείται από τα κράτη µέλη και τους
οργανισµούς. Τα ΕΣ∆ επικυρώνονται από τη Μόνιµη Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας
(COSI).

–

Στο τέλος του κύκλου πολιτικής θα διεξαχθεί ενδελεχής αξιολόγηση η οποία θα
χρησιµεύσει ως βάση για τον προσεχή κύκλο πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει να
διεξαγάγει την αξιολόγηση αυτή και να διαβιβάσει τα συµπεράσµατα στο Συµβούλιο.

Το πεδίο εφαρµογής του κύκλου πολιτικής 2011-2013 περιορίζεται στο οργανωµένο έγκληµα και
στις σοβαρές µορφές εγκλήµατος. Εφόσον δηµιουργηθούν στο µέλλον άλλοι κύκλοι πολιτικής (π.χ.
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή τη διαχείριση των καταστροφών), οι κύκλοι αυτοί θα
ακολουθήσουν την ίδια µέθοδο και χρονοδιάγραµµα προκειµένου οι προτεραιότητες να
αποφασιστούν ταυτόχρονα σε πολιτικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ανέφερε ότι θα δηµοσιεύσει στις 17 Νοεµβρίου 2010 ανακοίνωση
σχετικά µε τη στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας (ISS) η οποία θα υποβληθεί στο Συµβούλιο ∆ΕΥ
της 2ας και 3ης ∆εκεµβρίου. Η συνέχεια που θα δοθεί στη ISS θα ευθυγραµµιστεί µε την πολιτική
της ΕΕ.
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Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας
Η αµοιβαία αναγνώριση ως βάση που θα επιτρέπει τα κράτη µέλη της ΕΕ να διενεργούν µέτρα
έρευνας κατόπιν αιτήσεως άλλων κρατών µελών: Με το στόχο αυτόν κατά νου, οι υπουργοί
διεξήγαγαν πρώτη συζήτηση προσανατολισµού όσον αφορά τη σύσταση ευρωπαϊκής εντολής
έρευνας σε ποινικά ζητήµατα.
Βάσει εγγράφου εργασίας (15531/10), οι υπουργοί εστίασαν τη συζήτησή τους στα ακόλουθα
βασικά ζητήµατα τα οποία άπτονται του πυρήνα της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης:
–

Με ποιο τρόπο θα περιοριστούν στο µέτρο του δυνατού οι λόγοι απαράδεκτου: Τα
περισσότερα κράτη µέλη υποστηρίζουν την πρόταση της προεδρίας για µη εφαρµογή ενός
γενικού λόγου απαράδεκτου και, αντ’ αυτού, να εφαρµοστεί διαφοροποιηµένη προσέγγιση
ανάλογα µε την οχληρότητα ενός µέτρου έρευνας. Βάσει της ιδέας αυτής, θα διατηρηθεί
ευρεία ευελιξία για τα περισσότερο οχληρά µέτρα όπως η παρακολούθηση των
τηλεπικοινωνιών.

–

Με ποιο τρόπο θα διαφυλαχθεί η αναλογικότητα αιτήµατος χωρίς να παρακωλύεται η
συνεργασία: Τα περισσότερα κράτη µέλη υποστηρίζουν ότι θα πρέπει το κράτος µέλος
έκδοσης να αξιολογεί την αναλογικότητα του αιτήµατος. Ορισµένα εκτιµούν ωστόσο, ότι
και το κράτος εκτέλεσης θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να το πράττει.

–

Με ποιο τρόπο θα αντιµετωπίζονται οι δαπάνες από το κράτος εκτέλεσης,
περιλαµβανοµένων και των επιπτώσεων στο ανθρώπινο δυναµικό: Μια δυνατότητα που
εξετάστηκε είναι η κατανοµή των δαπανών µεταξύ των κρατών έκδοσης και εκτέλεσης σε
σαφώς καθορισµένες περιστάσεις. Πέραν αυτών, µια πλειοψηφία των κρατών µελών
εκτιµά ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να αποτελούν λόγο απαράδεκτου.

Η ΕΕΕ αποτελεί πρωτοβουλία που υπέβαλαν το Μάιο του 2010 επτά κράτη µέλη (9288/10).1 Το
Ηνωµένο Βασίλειο αποφάσισε να συµµετάσχει στην ΕΕΕ κάνοντας χρήση της δυνατότητας
συµµετοχής που παρέχει το πρωτόκολλο αριθ. 21 της συνθήκης της Λισσαβώνας. Η Ιρλανδία και η
∆ανία δεν συµµετέχουν.
Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να παρέχεται η δυνατότητα σε ένα κράτος µέλος («το
κράτος µέλος έκδοσης») να εκδίδει ευρωπαϊκή εντολή έρευνας και να την υποβάλει σε άλλο
κράτος µέλος («το κράτος µέλος εκτέλεσης») προκειµένου να εκτελεστεί µέτρο έρευνας ή σειρά
µέτρων έρευνας για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Στα µέτρα έρευνας περιλαµβάνονται,
παραδείγµατος χάριν, η ακρόαση µαρτύρων, οι έρευνες και κατασχέσεις, η παρατήρηση, διείσδυση
και παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασµών.
Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. το ενηµερωτικό σηµείωµα του Συµβουλίου.

1

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.
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∆ικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
Οι υπουργοί συζήτησαν σε δηµόσια σύσκεψη βάσει εγγράφου εργασίας (15618/10) το δικαίωµα
παροχής γραπτής ενηµέρωσης κατά τη σύλληψη στο σύνολο της ΕΕ, ως µέρος της προστασίας του
δικαιώµατος για δίκαιη δίκη. Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο κατά τις πρόσφατες
διαπραγµατεύσεις και ζήτησαν από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου να
εξακολουθήσουν τις εργασίες τους στα εκκρεµή ζητήµατα.
Στα ζητήµατα αυτά περιλαµβάνεται ο ακριβής τρόπος µε τον οποίο ενηµερώνεται ο ύποπτος για τα
δικαιώµατά του, η διάκριση µεταξύ των διαφόρων φάσεων των ποινικών διαδικασιών που οδηγούν
σε καθορισµό διαφορετικού βαθµού των δικαιωµάτων σε κάθε φάση, το δικαίωµα πρόσβασης στη
δικογραφία και στη χρήση του όρου «δικογραφία», άγνωστου σε ορισµένα κράτη µέλη, καθώς και
το ζήτηµα των δαπανών.
Στόχος της Προεδρίας είναι να επιτευχθεί γενική προσέγγιση στον φάκελο αυτόν κατά το
Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου ώστε να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µε το Κοινοβούλιο το ταχύτερο
δυνατό εντός του νέου έτους. Μια από τις βασικές δυσκολίες είναι να ληφθούν υπόψη τα διάφορα
νοµικά συστήµατα και ειδικότερα οι διαφορές µεταξύ των χωρών αστικού δικαίου και των χωρών
του κοινού δικαίου.
Η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην οδηγία κάνοντας χρήση
της επιλογής συµµετοχής τους που τους παρέχει το πρωτόκολλο αριθ. 21 της Συνθήκης της
Λισσαβώνας. Η ∆ανία δεν συµµετέχει.
Η εν λόγω πρόταση αποτελεί το δεύτερο βήµα µιας ευρύτερης δέσµης νοµοθετικών και µη
πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή
κατηγορουµένων προσώπων σε ποινικές διαδικασίες.
Καταπολέµηση των νέων µορφών ηλεκτρονικού εγκλήµατος
Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο νοµοθετική πρόταση ως προς τα µέτρα για την καταπολέµηση
των νέων µορφών ηλεκτρονικού εγκλήµατος, κυρίως των µεγάλης κλίµακας επιθέσεων στον
κυβερνοχώρο (14436/10). Κύριος στόχος της πρότασης είναι η επιδίωξη εφαρµογής των πλέον
αποτελεσµατικών προσεγγίσεων κατά της ραγδαίως εξαπλούµενης απειλής του ηλεκτρονικού
εγκλήµατος και η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών.
Οι υπουργοί δέχθηκαν µε ικανοποίηση την πρόταση και ζήτησαν από τα προπαρασκευαστικά
όργανα να συνεχίσουν µε ταχύτητα της εργασίες τους.
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Πρόοδος όσον αφορά το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ευρώπη το 2010
Η Επιτροπή και ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ) ενηµέρωσαν τους υπουργούς ως προς την έκθεση προόδου της Επιτροπής
του 2010 σχετικά µε το ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για να ναρκωτικά (2009-2012) και την ετήσια
έκθεση του ΕΚΠΝΤ αναφορικά µε την πρόοδο όσον αφορά το πρόβληµα των ναρκωτικών στην
Ευρώπη το 2010.
Η έκθεση του ΕΚΠΝΤ η οποία θα παρουσιαστεί επισήµως τις 10 Νοεµβρίου 2010, παρέχει
λεπτοµερή αξιολόγηση της κατάστασης των ναρκωτικών στην Ευρώπη το 2009. Βασίζεται σε
πληροφορίες των κρατών µελών, των υποψηφίων χωρών Κροατίας και Τουρκίας, καθώς και της
Νορβηγίας, υπό µορφή εθνικής έκθεσης προς το ΕΚΠΝΤ. Μεταξύ των κύριων στοιχείων που
προβάλλει ο διευθυντής του Κέντρου, περιλαµβάνονται:
–

ο αριθµός πολιτών της ΕΕ που έκαναν χρήση παράνοµων ναρκωτικών τουλάχιστον µια
φορά κατά το περασµένο έτος εκτιµάται σε 25-30 εκατοµµύρια,

–

η ηρωίνη εξακολουθεί να δηµιουργεί το σοβαρότερο πρόβληµα µεταξύ όλων των
ναρκωτικών και ευθύνεται για το µεγαλύτερο µερίδιο από τους 7 έως 8.000 θανάτους από
τα ναρκωτικά ανά έτος,

–

τα τονωτικά ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη, οι αµφεταµίνες και η «έκσταση» αποτελούν άλλο
ένα σηµαντικό πρόβληµα µε τους χρήστες να εκτιµώνται σε 4 εκατοµµύρια για την
κοκαΐνη και 2,5 εκατοµµύρια για την «έκσταση»,

–

η πολυτοξικοµανία, δηλαδή η συνδυασµένη λήψη παράνοµων και νόµιµων ουσιών, καθώς
και οινοπνεύµατος, πτητικών ουσιών και καπνού, δηµιουργεί αυξανόµενη ανησυχία,

–

η κάνναβη παραµένει το ναρκωτικό µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση και οι χρήστες
εκτιµώνται σε 23 εκατοµµύρια το περασµένο έτος, εκ των οποίων 4 εκατοµµύρια
καταναλώνουν το ναρκωτικό (σχεδόν) σε καθηµερινή βάση,

–

εντοπίστηκαν 24 νέες ουσίες στην αγορά το περασµένο έτος, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ.

Στην έκθεση της Επιτροπής (15671/10) λαµβάνονται υπόψη τα επιτεύγµατα και η
πραγµατοποιηθείσα πρόοδος από την εφαρµογή του ενωσιακού σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά
(16116/08). Τονίζονται επίσης οι κυριότερες προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν.
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∆ιάφορα
Πρόδροµοι ουσίες εκρηκτικών υλών
Στόχος νοµοθετικής πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συµβούλιο (14376/10), αφορά τον
περιορισµό της διάθεσης στην αγορά προδόµων ουσιών εκρηκτικών υλών για την πρόληψη
τροµοκρατικών επιθέσεων, µέσω εναρµονισµένης προσέγγισης σε ενωσιακό επίπεδο. Οι υπουργοί
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόταση και ζήτησαν από τα προπαρασκευαστικά όργανα
του Συµβουλίου να αρχίσουν τις σχετικές εργασίες.
Οι προτεινόµενοι κανόνες εξετάζουν το ζήτηµα της παράνοµης χρήσης ορισµένων χηµικών ουσιών
ως προδρόµων για την οικιακή παρασκευή εκρηκτικών υλών που αποτελούν τα συχνότερα
χρησιµοποιούµενα εκρηκτικά σε τροµοκρατικές επιθέσεις. Το ευρύ κοινό έχει πλέον σχετικά
εύκολη πρόσβαση στις εν λόγω χηµικές ουσίες. Το διαδίκτυο αποτελεί επίσης ένα εύκολο δίαυλο
για την αγορά προδρόµων ουσιών.
Τα υφιστάµενα σε διάφορα επίπεδα µέτρα είτε δεν εστιάζονται ειδικά στους κινδύνους ασφαλείας
που συνδέονται µε ορισµένες χηµικές ουσίες ή δεν καλύπτουν το σύνολο της ΕΕ. Ως εκ τούτου οι
πρόδροµοι ουσίες που ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισµούς ή να ελέγχονται σε µια χώρα,
µπορεί να κυκλοφορούν ελεύθερα σε άλλη.
Στόχος του κανονισµού είναι να διασφαλιστεί µια ολιστική προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο
περιορίζοντας τις ισχύουσες διαφορές στις εθνικές προσεγγίσεις. Η ρύθµιση αυτή θα βελτιώσει τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα εµποδίσει τους τροµοκράτες και άλλους εγκληµατίες να
εκµεταλλεύονται τα χαµηλότερα πρότυπα σε ορισµένα κράτη µέλη.
Το πεδίο εφαρµογής της πρότασης περιορίζεται σε ένα βραχύ κατάλογο χηµικών ουσιών και των
µειγµάτων τους που προκαλούν τις µεγαλύτερες ανησυχίες, καθώς και στην πώληση αυτών προς το
ευρύ κοινό και όχι τους επαγγελµατίες χρήστες ή τις διεπιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Ο ως άνω στόχος θα επιτευχθεί:
–

µε τη θέσπιση κατωτάτων ορίων συγκέντρωσης για την πώληση ορισµένων προδρόµων
ουσιών προς το ευρύ κοινό, µέσω συστήµατος υποβολής αναφορών για ύποπτες
συναλλαγές ορισµένων προδρόµων ουσιών. Οι καταναλωτές θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση
στις χηµικές ουσίες κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο συγκέντρωσης. Η πρόσβαση σε
υψηλότερες συγκεντρώσεις δεν θα απαγορεύεται αλλά θα υπόκειται σε περιορισµούς και
ελέγχους.

–

µε την ανάπτυξη συστήµατος αδειοδότησης στους καταναλωτές για την πώληση
υψηλότερων συγκεντρώσεων.
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–

µε την προσθήκη προαιρετικών µέτρων για τη στήριξη και την ανάπτυξη της εν λόγω
επιλογής πολιτικής, µέσω εξειδικευµένης εκπαίδευσης, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και
µέτρων στήριξης σε µικρής και µεσαίας κλίµακας ενδιαφερόµενους της αλυσίδας
τροφοδοσίας.

Τα εν λόγω προτεινόµενα µέτρα αποσκοπούν να αποδώσουν στο πλαίσιο του σκέλους «Πρόληψη»
του Σχεδίου αντιτροµοκρατικής δράσης της ΕΕ που ενέκρινε το Συµβούλιο ∆ΕΥ την 1η
∆εκεµβρίου 2005.
∆ιαδικασία της Πράγας: Μεταναστευτικά ρεύµατα και συνοριακοί έλεγχοι στα ανατολικά και
τα νοτιοανατολικά σύνορα
Με ποιο τρόπο είναι δυνατή η καλύτερη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων και των
συνοριακών ελέγχων στα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ; Εξ ονόµατος πέντε
κρατών µελών (Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία και Σλοβακία) ο ούγγρος και
τσέχος υπουργός παρουσίασαν τα σχέδια για τη συνέχιση των εργασιών ως προς τη «∆ιαδικασία
της Πράγας - ∆ηµιουργία εταιρικών σχέσεων στον τοµέα της κινητικότητας».
Η διαδικασία της Πράγας αποτελεί κοινή δήλωση που θεσπίστηκε σε υπουργική διάσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2009 και αποσκοπεί στην ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ
για τη σύσταση ενός ευέλικτου και προσανατολισµένου προς την επίτευξη αποτελεσµάτων
µηχανισµού συνεργασίας µε τις κύριες χώρες διέλευσης και προέλευσης στο µήκος των
ανατολικών και νοτιοανατολικών ευρωπαϊκών µεταναστευτικών οδών (Κοινοπολιτεία
Ανεξαρτήτων Κρατών, ∆υτικά Βαλκάνια και Τουρκία). Η πολωνική προεδρία της ΕΕ επιθυµεί να
διοργανώσει τον Οκτώβριο του 2011 τη δεύτερη υπουργική διάσκεψη στην Κρακοβία.
Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας
Ο γάλλος υπουργός ενηµέρωσε το Συµβούλιο για τη σύσταση του Μεσογειακού γραφείου νεότητας
στις αρχές του προσεχούς έτους. Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δηµιουργία ενός
προγράµµατος κινητικότητας για τη νεολαία της Μεσογείου. Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνει την
πιστοποίηση προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για τα οποία µπορούν να
επιδοτούνται οι φοιτητές και την εφαρµογή πλατφόρµας για την κτήση εµπειρίας και την
αναζήτηση θέσεων εργασίας.
Η διακυβερνητική πρωτοβουλία δροµολογήθηκε από 16 χώρες των βορείων και νοτίων ακτών της
Μεσογείου (Αίγυπτος, Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία,
Κύπρος, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Τουρκία και Τυνησία) στο Παρίσι
στις 14 ∆εκεµβρίου 2009. Το σχέδιο επιτρέπει τη µεταγενέστερη προσθήκη και άλλων κρατών
µελών της Ένωσης για τη Μεσόγειο.
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ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: SIS II, FRONTEX, δίκτυο αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης,
ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και αµοιβαιότητα των θεωρήσεων
Στο περιθώριο της συνόδου του Συµβουλίου, η Μικτή Επιτροπή (ΕΕ συν Νορβηγία, Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Ελβετία) εξέτασαν τα ακόλουθα θέµατα:
SIS II
Ως προς το SIS II, η επιτροπή σηµείωσε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκπονήθηκε βάσει
του συνολικού χρονοδιαγράµµατος και της συνεκτικής εκτίµησης του προϋπολογισµού που
υπεβλήθη στο Συµβούλιο τον Οκτώβριο. Στο συνολικό χρονοδιάγραµµα προβλέπεται η έναρξη
λειτουργίας του SIS II το πρώτο τρίµηνο του 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το ενηµερωτικό σηµείωµα του Συµβουλίου.
Κανονισµός FRONTEX
Η επιτροπή εξέτασε την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά τους αναθεωρηµένους κανόνες του
οργανισµού για τα εξωτερικά σύνορα FRONTEX. Στα εκκρεµή ζητήµατα περιλαµβάνονται η
ανάπτυξη κοινού υποδείγµατος ολοκληρωµένης ανάλυσης κινδύνου, η επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και η δηµιουργία ευρωπαϊκού συστήµατος συνοριακών φρουρών.
Τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου θα συνεχίσουν την εξέταση του κειµένου. Οι
διαπραγµατεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2010 η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) του
Συµβουλίου αριθ. 2007/2004 (6898/10).
∆ίκτυο αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης
Υπεβλήθη έκθεση στην επιτροπή για τις διαπραγµατεύσεις αναφορικά µε τους αναθεωρηµένους
κανόνες των αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης (ΑΣΜ) (11966/09). Το δίκτυο ΑΣΜ
καταρτίστηκε το 2004 ως µέσο συνεργασίας για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων και
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
Οι τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 377/2004 αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην
αποτελεσµατικότερη χρήση του δικτύου παρέχοντας µια νοµική βάση για τη συνεργασία µεταξύ
των δικτύων Frontex και ΑΣΜ, στην προαγωγή και χρήση ενός εσωτερικού µέσου πληροφορικής
για την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικής εµπειρίας, στην ενίσχυση της δυνατότητας
χρήσης του ταµείου για τα εξωτερικά σύνορα για τη δηµιουργία και την οµαλή λειτουργία των
δικτύων ΑΣΜ, και στον εξορθολογισµό του συστήµατος υποβολής εκθέσεων που συνδέονται µε τις
δραστηριότητες του δικτύου ΑΣΜ.
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Απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων µε την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Η επιτροπή εξέτασε το ζήτηµα της απελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων µε την
Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Εν συνεχεία το Συµβούλιο συµφώνησε να επιτρέψει την άνευ
θεωρήσεων µετακίνηση των πολιτών της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που διαθέτουν
διαβατήρια µε βιοµετρικά στοιχεία προς το χώρο του Σένγκεν και εντός αυτού. Το καθεστώς
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης αναµένεται να τεθεί σε ισχύ στα µέσα ∆εκεµβρίου 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε το χωριστό σηµείωµα ανωτέρω.
Αµοιβαιότητα των θεωρήσεων: Έκτη έκθεση της Επιτροπής
Το Συµβούλιο αντήλλαξε απόψεις όσον αφορά την έκτη έκθεση της Επιτροπής περί αµοιβαιότητας
των θεωρήσεων (15592/10). Οι υπουργοί ανέθεσαν στα επιµέρους όργανα του Συµβουλίου να
προβούν σε εµπεριστατωµένη ανάλυση της έκθεσης και ζήτησαν από την Επιτροπή να
εξακολουθήσει τις προσπάθειές της προς την πλήρη εφαρµογή της αµοιβαιότητας των θεωρήσεων
µε όλες τις χώρες που παραβαίνουν την αρχή της αµοιβαιότητας όπως περιγράφεται στον
κανονισµό αριθ. 539/2001.
Η παρούσα έκθεση η οποία εγκρίθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2010, εστιάζεται στην πρόοδο προς την
πλήρη αµοιβαιότητα των θεωρήσεων µε ένα αριθµό τρίτων χωρών και εξετάζει τις περιπτώσεις
εκείνες στις οποίες η µη αµοιβαιότητα παραµένει πρόβληµα.
Όσον αφορά τον Καναδά, στην έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος των διαπραγµατεύσεων ως προς
την επαναφορά εκ µέρους του Καναδά απαιτήσεων θεώρησης για τους τσέχους υπηκόους τον
Ιούλιο του 2009 και θίγει την απαίτηση θεώρησης που εξακολουθεί να ισχύει για τους βούλγαρους
και τους ρουµάνους υπηκόους.
Στην έκθεση εξετάζονται επίσης οι σχέσεις περί θεώρησης µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής. Τέσσερα κράτη µέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόµα περιληφθεί στο πρόγραµµα απαλλαγής
από την υποχρέωση θεώρησης (Βουλγαρία, Κύπρος, Πολωνία και Ρουµανία). Επιπροσθέτως, στην
έκθεση γίνεται αναφορά στην επιβολή τέλους όσον αφορά το ηλεκτρονικό σύστηµα άδειας
ταξιδιού των ΗΠΑ (ESTA).
Στην έκθεση εκφράζεται επίσης ικανοποίηση για τις συµφωνίες περί θεωρήσεων που επιτεύχθηκαν
µε τη Βραζιλία όσον αφορά τους κατόχους κανονικών διαβατηρίων (13712/10) και τους κατόχους
διπλωµατικών υπηρεσιακών ή επίσηµων διαβατηρίων (13708/10). Οι εν λόγω δύο συµφωνίες
υπεγράφησαν στο περιθώριο της συνόδου του Συµβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε
τo ανακοινωθέν τύπου.
Ο κανονισµός 539/2001 θεσπίζει µεταξύ άλλων δύο καταλόγους: έναν που αφορά τρίτες χώρες από
τους υπηκόους των οποίων απαιτείται θεώρηση όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ και στις χώρες του χώρου
Σένγκεν (αρνητικός κατάλογος) και έναν που αφορά τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων
εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης (θετικός κατάλογος). ∆υνάµει του κανονισµού αυτού,
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 851/2005, η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει τακτικές
εκθέσεις σε θέµατα που αφορούν καταστάσεις µη αµοιβαιότητας θεωρήσεων µε τρίτες χώρες που
περιλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο.
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Συµφωνίες µε τη Γεωργία
Το Συµβούλιο ζήτησε τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (15542/10) προκειµένου
να εκδώσει την απόφαση περί σύναψης της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Γεωργίας σχετικά µε την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (10304/10). Ταυτόχρονα, το
Συµβούλιο ζήτησε τη σύµφωνη γνώµη του Κοινοβουλίου (15201/10) προκειµένου να εκδώσει την
απόφαση περί υπογραφής της συµφωνίας επανεισδοχής µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Γεωργίας (14654/10).
Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία
Το Συµβούλιο ενέκρινε σχέδιο συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής
Ακαδηµίας και της Κροατικής Αστυνοµικής Ακαδηµίας (11592/10). Ενέκρινε επίσης ορισµένες
τροποποιήσεις στις υφιστάµενες συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ της ΕΑΑ και της Σχολής της
Εθνικής Ισλανδικής Αστυνοµίας, της Πανεπιστηµιακής Σχολής της Νορβηγικής Αστυνοµίας και
της Σχολής της Ελβετικής Αστυνοµίας (11591/10).
ENFAST - Ευρωπαϊκό δίκτυο οµάδων ενεργού αναζήτησης φυγοδίκων– Ψήφισµα
Το Συµβούλιο ενέκρινε το ψήφισµα που περιέχεται στο έγγραφο 15382/10
Ετοιµότητα και αντιµετώπιση στην περίπτωση χηµικής, βιολογικής, ραδιολογικής και
πυρηνικής επίθεσης– Συµπεράσµατα
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα που περιέχονται στο έγγραφο 15465/10
Καινοτόµες λύσεις για τη χρηµατοδότηση της πρόληψης των καταστροφών– Συµπεράσµατα
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα που περιέχονται στο έγγραφο 14971/10
Πρόγραµµα εργασιών της Ευρωπόλ για το 2011
Το Συµβούλιο ενέκρινε το πρόγραµµα εργασιών της Ευρωπόλ για το 2011 (10098/10), µετά τη
θέσπισή του από το ∆ιοικητικό συµβούλιο της Ευρωπόλ και τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής. Το
Συµβούλιο υπέβαλε προς ενηµέρωση το πρόγραµµα εργασιών της Ευρωπόλ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
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Πρόληψη και µείωση των κινδύνων κατά τα της υγείας και των κοινωνικών κινδύνων που
συνδέονται µε τη χρήση παράνοµων ναρκωτικών κατά την ώρα της ψυχαγωγίας –
Συµπεράσµατα
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα που περιέχονται στο έγγραφο 15452/10
Πρόληψη και καταπολέµηση του εγκλήµατος στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και
δηµιουργία ασφαλών χώρων στάθµευσης για φορτηγά - Συµπεράσµατα
Το Συµβούλιο ενέκρινε το ψήφισµα που περιέχεται στο έγγραφο 12083/4/10.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Αυτοµατοποιηµένη ανταλλαγή δεδοµένων - Σλοβακία
Το Συµβούλιο ενέκρινε αποφάσεις ως προς της εφαρµογή της αυτοµατοποιηµένης ανταλλαγής
δεδοµένων αναφορικά µε τα στοιχεία δακτυλικών αποτυπωµάτων (14616/10) και αναφορικά µε τα
στοιχεία περί DNΑ, στη Σλοβακία (14606/10).
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σιέρα Λεόνε - λήξη των περιοριστικών µέτρων
Το Συµβούλιο εξέδωσε σήµερα χωρίς συζήτηση, απόφαση περί κατάργησης των περιοριστικών
µέτρων εις βάρος της Σιέρα Λεόνε που επιβλήθηκαν το 1998 δυνάµει της κοινής θέσης
98/409/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ. Τα µέτρα της ΕΕ, τα οποία εφαρµόζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1171
(1998) του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ δεν απαιτούνται πλέον µετά την έκδοση της απόφασης
1940 (2010) του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ στις 29 Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους περί
κατάργησης των µέτρων των ΗΕ (14864/10).
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Σχέσεις µε την Ουκρανία
Το Συµβούλιο εξέδωσε αποφάσεις όσον αφορά:
-

τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας,
αφετέρου σχετικά µε συµφωνία-πλαίσιο ως προς τις γενικές αρχές που διέπουν τη
συµµετοχή της Ουκρανίας στα προγράµµατα της Ένωσης,

-

την υπογραφή εκ µέρους της Ένωσης, και προσωρινή εφαρµογή του πρωτοκόλλου της
συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου σχετικά µε συµφωνίαπλαίσιο ως προς τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή της Ουκρανίας στα
προγράµµατα της Ένωσης. Το κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην απόφαση.

Η συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998. Η
Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, η οποία δροµολογήθηκε το 2004, παρέχει επίσης τη δυνατότητα
στους εταίρους να συµµετέχουν στους κοινοτικούς οργανισµούς και στα κοινοτικά προγράµµατα
ανάλογα µε τα προσόντα τους και εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νοµοθετικό πλαίσιο.
Συνεπεία της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η ∆εκεµβρίου 2009, η
Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εποµένως το
πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόµατος της Ένωσης, µε την επιφύλαξη της
µεταγενέστερης σύναψής του.
Σχέσεις µε την Ιορδανία
Το Συµβούλιο διαβίβασε για σύµφωνη γνώµη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρωτόκολλο της
Ευρωµεσογειακής συµφωνίας για τη σύνδεση µε την Ιορδανία, ώστε να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ, ενόψει της µελλοντικής της σύναψης.
Ετήσια έκθεση του 2010 σχετικά µε την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρµογή τους κατά το 2009– Συµπεράσµατα
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα που περιέχονται στο έγγραφο 14908/10
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Περιοριστικά µέτρα κατά της Ακτής του Ελεφαντοστού – Γραπτή διαδικασία
Το Συµβούλιο εισήγαγε εξαίρεση στο εµπάργκο όπλων της ΕΕ έναντι της Ακτής του Ελεφαντοστού
(εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010) µε µοναδικό σκοπό να επιτραπεί η πώληση και εξαγωγή µη
φονικού στρατιωτικού εξοπλισµού απαραίτητου για επιχειρήσεις ελέγχου του πλήθους στη
διάρκεια των προεδρικών εκλογών της 31ης Οκτωβρίου και της 28 Νοεµβρίου 2010 (σύµφωνα µε
την απόφαση 1946 του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ της 15ης Οκτωβρίου 2010). Τα υπόλοιπα
περιοριστικά µέτρα εξακολουθούν να ισχύουν επ’ αόριστον (15254/10).
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Συµφωνία ΕΕ-Νορβηγίας περί εµπορικών προτιµήσεων
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η υπογραφή συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε τη χορήγηση συµπληρωµατικών
εµπορικών προτιµήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συµφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (14204/10, 14372/10).
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μόνιµο Συµβούλιο Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για την ενέργεια
Το Συµβούλιο σηµείωσε το σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της πέµπτης συνόδου του Μόνιµου
Συµβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για την ενέργεια, που θα διεξαχθεί στις 22 Νοεµβρίου
2010 στις Βρυξέλλες.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χωρικές πληροφορίες
Το Συµβούλιο δεν αντιτάχθηκε σε σχέδιο κανονισµού της Επιτροπής για τροποποίηση του
εκτελεστικού κανονισµού περί τεχνικών ρυθµίσεων για τη διαλειτουργικότητα συνόλων δεδοµένων
της οδηγίας 2007/2, που συστήνει υποδοµές για χωρικές πληροφορίες στην ΕΕ προκειµένου να
επικουρεί δραστηριότητες εφαρµογής πολιτικών που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο
περιβάλλον (12873/10).
Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης
Το Συµβούλιο ενέκρινε σήµερα αναθεωρηµένη οδηγία περί βιοµηχανικών εκποµπών προκειµένου
να µειωθούν οι εκποµπές ρύπων που είναι βλαβεροί για το περιβάλλον και συνδέονται µε την
πρόκληση καρκίνων, άσθµατος και όξινης βροχής (31/10 + 15400/10 + ADD1).
Στόχος της οδηγίας περί βιοµηχανικών εκποµπών είναι η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης του
αέρα, των υδάτων και του εδάφους από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Ρυθµίζει τις εκποµπές ευρέος
φάσµατος ρύπων, µεταξύ άλλων των θειούχων και αζωτούχων ενώσεων, των µορίων σκόνης, του
αµίαντου και των βαρέων µετάλλων
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε δελτίο τύπου 15965/10
Συλλογή δεδοµένων για τα πλοία - ∆ιεθνής κώδικας διαχείρισης της ασφάλειας
Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην αντιταχθεί στην έκδοση απόφασης από την Επιτροπή για τη
σύσταση εναρµονισµένης µορφής υποβολής εκθέσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό 336/2006 περί
εφαρµογής του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας εντός της ΕΕ (13228/10).
Ανά διετία, τα κράτη µέλη θα κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
εκπόνηση έκθεσης ως προς την εφαρµογή του κανονισµού 336/2006.
Η παρούσα απόφαση υπόκειται σε κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο. Αυτό συνεπάγεται ότι, αφ’
ης στιγµής το Συµβούλιο συναίνεσε, η Επιτροπή δύναται να την εκδώσει εκτός και εάν αντιταχθεί
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΑΛΙΕΙΑ
Σύµβαση περί της µελλοντικής πολυµερούς συνεργασίας στον τοµέα της αλιείας του
Βορειοδυτικού Ατλαντικού
Το Συµβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της σύµβασης για τη µελλοντική πολυµερή συνεργασία
στον τοµέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (11076/10 + 11076/10 COR 1). Η
τροποποίηση αυτή, η οποία εγκρίθηκε από το Γενικό Συµβούλιο της Οργάνωσης Αλιείας
Bορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) το 2007 και το 2008, έχει ως στόχο να ευθυγραµµιστεί
περισσότερο η σύµβαση µε πλέον πρόσφατες περιφερειακές συµβάσεις και διεθνείς πράξεις στον
τοµέα της αλιείας και να ενσωµατώσει πλέον σύγχρονες έννοιες της διαχείρισης της αλιείας.
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα
Το Συµβούλιο ενέκρινε:
–

την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 20/c/01/10 (14343/10) ;

–

την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 21/c/01/10. Οι αντιπροσωπίες της Γερµανίας,
της ∆ανίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου ψήφισαν κατά
(14425/10) ;

–

την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 22/c/02/10 (14488/10), και

–

την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 23/c/01/10 (14610/10).
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