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Δίλαη πξαγκαηηθά δύζθνιν γηα θάπνηνλ λα ακθηζβεηήζεη ηελ εθηίκεζε πνπ ζέιεη ην
δηεζλέο νξγαλσκέλν έγθιεκα λα απνηειεί κία από ηηο πιένλ αλεξρόκελεο απεηιέο ηεο
επνρήο καο, ηόζν ζε ζπιινγηθό όζν θαη ζε αηνκηθό επίπεδν. Οη δπλαηόηεηεο πνπ
δηαζέηεη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα γηα δξάζε, πνπ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ εζληθώλ
ζπλόξσλ, δηεπθνιύλεηαη, ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκό, από ηηο θαηλνηνκίεο ηεο επνρήο
καο, όπσο νη ζύγρξνλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο, νη ηερλνινγίεο αηρκήο, ε αλεκπόδηζηε
δηαθίλεζε πξνζώπσλ, αγαζώλ, θεθαιαίσλ, ελ γέλεη από απηή ηελ ίδηα ηελ κνξθή ηεο
παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Μπξνζηά ζε απηό ην εμειηγκέλν «νπινζηάζην» ε
κεκνλσκέλε εζληθή δξάζε απνδεηθλύεηαη αλεπαξθήο γηα ηε πξνζηαζία πνιηηώλ,
δηακελόλησλ θαη ηδηνθηεζηώλ. Δίλαη επξύηεξε ε δηαπίζησζε όηη απαηηείηαη όρη απιώο
πεξηθεξεηαθή - θαίλεηαη λα έρεη μεπεξαζηεί από ηηο εμειίμεηο - αιιά γεληθόηεξε
ζπλεξγαζία ζε παγθόζκην επίπεδν.
Ωο έλα εγρείξεκα πξννδεπηηθήο θαη εζεινληηθήο ζπζζσκάησζεο όρη κόλν εζληθώλ
θξαηώλ αιιά θαη ιαώλ, όπσο θηινδνμεί, ελ ηέιεη, πξαγκαηηθά λα εμειηρζεί, ε
Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί έλα κνλαδηθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθώλ αξρώλ
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δίσμεο ηνπ εγθιήκαηνο, κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαπνιέκεζε ησλ
εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ θαη απώηεξν ζηόρν ηε ζθπξειάηεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ
πνιηηώλ θαη θαηνίθσλ ησλ ρσξώλ κειώλ. Η αζθάιεηα ηεο Δπξώπεο είλαη θαη
αζθάιεηα ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο: «By making Europe a safer place, we add to the

safety and security of this country» ππνζηεξίδεη εύζηνρα Βξεηαλόο αζηπλνκηθόο γηα
ηε ρώξα ηνπ, πξνζζέηνληαο: «Our security starts, not just at our own borders, but at

the Greek islands or the Finnish frontier»1. Δπηπιένλ, ε ΔΔ απνηειεί πξόζθνξν
πιαίζην επηδίσμεο παγθόζκηαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο. Τν
έγθιεκα ζηηο κέξεο καο δελ γλσξίδεη ζύλνξα. Αλάινγε ζα πξέπεη λα είλαη θη ε
πξνζέγγηζε ησλ δησθηηθώλ αξρώλ.
Ήδε από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε ΔΔ, κέζσ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη
(1992), σο ζπλέρεηα πξσηνβνπιηώλ ηύπνπ TREVI2, ζεζκνζέηεζε ηε ζηελόηεξε
ζπλεξγαζία ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο Γηθαηνζύλεο θαη ησλ
Δζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ δηαθπβεξλεηηθήο πθήο Τξίηνπ Ππιώλα
(Τίηινο VI, άξζξα Κ έσο Κ,9), σο παξάπιεπξε ζπλέπεηα ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ εζσηεξηθώλ ζπλόξσλ θαη ηελ ειεύζεξε
θπθινθνξία πξνζώπσλ3. Δίρε πξνεγεζεί ε πξσηνβνπιία νκάδαο ρσξώλ κειώλ γηα
ππνγξαθή ησλ ζπκθσληώλ ηνπ Σέλγθελ (1985 θαη 1990) γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο
ειεύζεξεο θπθινθνξίαο πξνζώπσλ κε παξάιιειε ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ ζηα θνηλά
εμσηεξηθά ζύλνξα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ρσξώλ4.
Η ζπλέρεηα δόζεθε κε ηε Σπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997), πνπ πξνέβιεπε ηόζν ηελ
θνηλνηηθνπνίεζε ηνπ θεθηεκέλνπ Σέλγθελ όζν θαη ηελ εγθαζίδξπζε ελόο «Φώξνπ
Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζύλεο» ζην έδαθνο ησλ θξαηώλ κειώλ, ζε κηα
πξνζπάζεηα ζεξαπείαο ηεο αζάθεηαο θαη ηεο πεξηπινθόηεηαο πνπ αλέδπαλ νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Μάαζηξηρη. Η λέα Σπλζήθε ζπζηεκαηηθνπνηνύζε, ζηα πιαίζηα ηνπ
Τξίηνπ Ππιώλα, ηε δηαθξαηηθή αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζηηο πνηληθέο

1

Brady, H., (2008), «Europol and the European Criminal Intelligence Model: A non-State
Response to Organized Crime», Policing, Vol. 2, No. 1, pp. 104.
2
Πεξξάθεο, Ση., (2006), «Ο Φώξνο Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζύλεο ζηελ ΔΔ», ζην
Σηεθάλνπ, Κ., Τζηληζηδέιεο Μ., Φαηνύξνο, Αξ. θαη Φξηζηνδνπιίδεο, Θ., (επηκ.), Δηζαγσγή ζηηο
Δπξσπατθέο Σπνπδέο, Τόκνο Α΄, Ιζηνξία - Θεζκνί - Γίθαην, Δθδ. Ι. Σηδέξεο, ζει. 384-385.
3
Ισαθεηκίδεο, Π., (1995), Δπξσπατθή Πνιηηηθή Έλσζε: Θεσξία - Γηαπξαγκάηεπζε Θεζκνί θαη
Πνιηηηθέο, Δθδ. Θεκέιην, ζει. 419.
4
Πεξξάθεο, Ση., (2006), ό.π. ζει. 419-428.
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ππνζέζεηο, θνηλνηηθνπνηώληαο κέξνο ησλ δηαηάμεσλ πνπ όξηδε ε πξνεγνύκελε
ΣπλζΔΔ5.
Η δπλακηθή ζην ελ ιόγσ πεδίν πνιηηηθήο ήηαλ ηέηνηα πνπ απηό δελ έκεηλε αλέγγηρην
νύηε από ηελ λεόηεξε ζπλζήθε ηεο Νίθαηαο (2000). Η ηξνπνπνηεκέλε - ηόηε - ΣπλζΔΔ
επέθηεηλε ηνλ θαλόλα ηε πιεηνςεθίαο γηα πεξηνξηζκέλν, είλαη αιήζεηα, αξηζκό
ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Τξίην Ππιώλα (ζεσξήζεηο, άζπιν, κεηαλάζηεπζε,
δηθαζηηθή θαη δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία)6, θαζηζηώληαο απνηειεζκαηηθόηεξε ηε ζρεηηθή
δξάζε ηεο Έλσζεο.
Η Σπλζήθε ηεο Ληζζαβώλαο (2007) απνηειεί πνηνηηθό άικα γηα ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο
δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ «Φώξν» (Τίηινο V ΣΛΔΔ)7. Η θαηάξγεζε ηεο δνκήο
ησλ Ππιώλσλ ήξε ηνλ δηαρσξηζκό κεηαμύ θνηλνηηθνπνηεκέλσλ θαη δηαθπβεξλεηηθήο
ρξνηάο δηαηάμεσλ. Τν ζεζκηθό πιαίζην ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη εζσηεξηθήο ηάμεο
απέθηεζε ζπλνρή θη νκνηνγέλεηα. Οξίζηεθε ε ζηελόηεξε ζπλεξγαζία εζληθώλ
αζηπλνκηθώλ θαη δηθαζηηθώλ αξρώλ, ε ακνηβαία αλαγλώξηζε δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ
θαη εάλ ρξεηαζηεί ε πξνζέγγηζε ησλ εζληθώλ πνηληθώλ λνκνζεζηώλ. Δπεθηάζεθε ε
δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην ζύλνιν ηνπ «Φώξνπ», θαζηεξώζεθε ε
ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξσηνβνπιία Δπηηξνπήο, θηι) θαη πξνβιέθζεθε ε
ζύζηαζε

Δπξσπατθή

Δηζαγγειίαο

γηα

ηελ

θαηαπνιέκεζε

ηεο

ζνβαξήο

εγθιεκαηηθόηεηαο κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε.
Απηό αθξηβώο ην ηειεπηαίν δήηεκα, ην ζνβαξό έγθιεκα κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε
(πρ. ηξνκνθξαηία, δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ, θπβεξλνέγθιεκα, ιαζξεκπόξην
παληόο ηύπνπ, human trafficking, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο ελέξγεηεο,
νηθνλνκηθή απάηε, ξνή θεθαιαίσλ πνπ ρξεκαηνδνηνύλ έθλνκεο πξάμεηο, παξαράξαμε
ηνπ Δπξώ, θηι), ηειεί, κεηαμύ άιισλ, ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηεο ΔΔ, ηδίσο κεηά
ηελ λέα Σπλζήθε. Τν δηεζλέο νξγαλσκέλν έγθιεκα δξα ζε κηα ρώξα ηελ ώξα πνπ νη
θαζνδεγεηέο ηνπ δύλαληαη λα παξακέλνπλ πξνθπιαγκέλνη ζε κηα άιιε ρώξα,
δηαρεηξηδόκελνη ππέξνγθα ρξεκαηηθά θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη από έθλνκεο

5

Ισαθεηκίδεο, Π., (1998), Η Σπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ: Νέν Πξόηππν Οινθιήξσζεο ή
Σύκπησκα Από-Οινθιήξσζεο;, εθδ. Θεκέιην, ζει. 93.
6
Ισαθεηκίδεο, Π., (2001), Η Σπλζήθε ηεο Νίθαηαο θαη ην Μέιινλ ηεο Δπξώπεο, εθδ. Θεκέιην,

ζει. 74-75.
7
Ισαθεηκίδεο, Π., (2008), Η Σπλζήθε ηεο Ληζζαβώλαο - Παξνπζίαζε, Αλάιπζε, Αμηνιόγεζε,
εθδ. Θεκέιην, ζει. 119-121.
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ελέξγεηεο. Οη εζληθέο δηθαζηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο αδπλαηνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο
κόλν εζληθά εξγαιεία, λα θαηαθέξνπλ θαίξηα ρηππήκαηα ζε απηό ην κνλίκσο
εμειηζζόκελν θαη πνιππιόθακν εγθιεκαηηθό κνληέιν δξάζεο. Απηή αθξηβώο ηελ
εζληθή αδπλακία πξνζδνθά λα θαιύςεη ε ΔΔ ζπζηεκαηνπνηώληαο θαη πξνάγνληαο ηε
δηαθξαηηθή δξάζε. Ο ηειηθόο ιόγνο αζθαιώο αλήθεη ζηηο εζληθέο αξρέο, κε βάζε ηηο
εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο θαη κνληέια νξγάλσζεο, εληνύηνηο, ν ζπληνληζκόο θαη ε
αλάπηπμε δηαθξαηηθήο δξάζεο, αθόκα θη απηή ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, θαζηζηνύλ
απείξσο πξνζθνξόηεξν ην έδαθνο γηα πξνιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή αληηκεηώπηζε
ηνπ δηαθξαηηθνύ εγθιήκαηνο. Θεζκνί θαη δξάζεηο όπσο ε Europol (1995) (θαη ζηα
πιαίζηα απηήο όξγαλα θαη δξάζεηο όπσο ην European Police Chiefs Task Force, ην
Europol Organised Crime Threat Assessment - OCTA8, θαζώο θαη ην πιαίζην
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Interpol), ην Olaf (1999), ε Eurojust (2000), ην European
Criminal Intelligence Model (ECIM)9, ην Δπξσπατθό Έληαικα Σύιιεςεο (2002)10, ν
Frontex, θιπ., ζηνρεύνπλ ζε απηή αθξηβώο ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο
εζληθώλ αζηπλνκηθώλ θαη δηθαζηηθώλ αξρώλ ζε επξσπατθό πιαίζην.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε παξαπάλσ εληαηηθνπνίεζε, θη ελόςεη ηεο ζέζεο ζε ηζρύ
ηεο Μεηαξξπζκηζηηθήο Σπλζήθεο από ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2009, ην Σπκβνύιην
απνθάζηζε, ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2009, ηε ζύζηαζε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο
Δπηρεηξεζηαθήο Σπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο (Standing Committee
on Operational Cooperation on Internal Security - COSI), όπσο πξνβιέπεη ην άξζξν
71 ΣΛΔΔ11. Σθνπόο ηνπ λενζύζηαηνπ νξγάλνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο
ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, κέζσ ηνπ ζπληνληζκνύ ηεο δξάζεο
ησλ αξκόδησλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ θαζώο θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ.
Λίγεο κέξεο αξγόηεξα, πξνρσξώληαο έλα βήκα πεξεηαίξσ, ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην
ελέθξηλε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 200912 λέν πνιπεηέο πξόγξακκα δξάζεο, γηα ηελ
πεξίνδν 2010-2014, ην ιεγόκελν πξόγξακκα ηεο Σηνθρόικεο, γηα κηα αλνηθηή θη
8

Βι. Έγγξαθν 10180/4/05 ηνπ Σπκβνπιίνπ «Σπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ
βάζεη εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ αζηπλόκεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Αμηνιόγεζεο Απεηιώλ
όζνλ αθνξά ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα (OCTA)», θαζώο θαη ην Αλαθνηλσζέλ Τύπνπ γηα ηελ
2807ε ζύλνδν ηνπ Σπκβνπιίνπ «Γηθαηνζύλε θαη Δζσηεξηθέο Υπνζέζεηο», Λνπμεκβνύξγν 1213/6/2007.
9
Brady, H., (2008), ό.π. pp. 106-107.
10
2002/584/ΓΔΥ Απόθαζε-Πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 «γηα ην
επξσπατθνύ έληαικα ζύιιεςεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ»,
ΔΔ L 190/1, 18/7/2002.
11
Έγγξαθν 16515/09 Απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2009 γηα ηε ζύζηαζε ηεο
Μόληκεο Δπηηξνπήο όζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία γηα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα.
12
Δπξσπατθό Σπκβνύιην Βξπμειιώλ, 10/11 Γεθεκβξίνπ 2009.
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αζθαιή Δπξώπε γηα ηελ εμππεξέηεζε, ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ κέζσ ηεο πεξεηαίξσ αλάπηπμεο ηνπ «Φώξνπ», σο
ζπλέρεηα

ηνπ

παξεκθεξνύο

πξνγξάκκαηνο

ηεο

Φάγεο13.

Οη

βαζηθόηεξεο

πξνηεξαηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αξζξώλνληαη σο εμήο:
Πξναγσγή ηεο ηζαγέλεηαο θαη ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ.
Δκπέδσζε αηζζήκαηνο δηθαίνπ θαη δηεπθόιπλζε ηεο

πξόζβαζεο ζηε

δηθαηνζύλε.
Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζην εζσηεξηθό ηεο Έλσζεο, αμηνπνηώληαο ηε ξήηξα
αιιειεγγύεο, πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 222 ΣΛΔΔ.
Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ Δπξώπε εληόο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο
πθειίνπ.
Οηθνδόκεζε κηαο ζπλνιηθήο επξσπατθήο πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο, κε βάζε
ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ ππεπζπλόηεηα, θαη ζέζπηζε θνηλνύ ζπζηήκαηνο
αζύινπ ην 2012.
Δλίζρπζε θη αλάδεημε ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηνπ «Φώξνπ», θαη κέζσ ηεο
επξσπατθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
Σπλέρεηα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε πηνζέηεζε κηαο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Δζσηεξηθή
Αζθάιεηα ηεο ΔΔ (I.S.S.), από ην Σπκβνύιην, ζηηο 23 θαη 25 Φεβξνπαξίνπ 201014 πνπ
επηθπξώζεθε από ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην ηεο 26εο Μαξηίνπ 201015. Οη βαζηθνί
άμνλεο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο έρνπλ αθνινύζσο:
Αλάδεημε ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο ζην πεδίν ηεο πξνζηαζίαο ηεο εζσηεξηθήο
αζθάιεηαο θαη ειεπζεξίαο ησλ πνιηηώλ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ.
Δληαηηθνπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζπλεξγαζίαο ζηνρεύνληαο πεξηζζόηεξν
ζηα αίηηα παξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθάιεηαο.
Δλίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ θαη ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο
δηαρείξηζεο ησλ ζπλόξσλ, ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο
θξίζεσλ.

13

Δπξσπατθό Σπκβνύιην Βξπμειιώλ, 4/5 Ννεκβξίνπ 2004.
Έγγξαθν 5842/2/10 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2010 «Σρέδην ζηξαηεγηθήο
εζσηεξηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: “Πξνο έλα επξσπατθό πξόηππν
αζθάιεηαο”» θαη Έγγξαθν 6870/10 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2010 «EU Internal
Security Strategy».
15
Δπξσπατθό Σπκβνύιην Βξπμειιώλ, 25/26 Μαξηίνπ 2010.
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Έκθαζε δηλόηαλ ζηελ πξόιεςε, ζηελ αληαιιαγή πιεξνθόξεζεο θαη ζηε δηεύξπλζε
ηεο ζπλεξγαζίαο ηόζν εθηόο ΔΔ, κέζσ ηεο πξνώζεζεο κηαο «global security approach
with third countries», όζν θαη εληόο, κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο COSI. Η πξώηε
έθζεζε (M.A.D.R.I.D. Report), πνπ ζπληάρζεθε αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ
εγθιεκαηηθώλ απεηιώλ, βάζεη ηεο ISS, ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε από ην Σπκβνύιην
ζηηο 26 Μαΐνπ 201016.
Τε ζθπηάιε γηα ηελ πεξεηαίξσ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο ΔΔ ελάληηα ζηηο
ζνβαξόηεξεο κνξθέο δηαθξαηηθνύ εγθιήκαηνο πήξαλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ
έιαβε πξόζθαηα ην Σπκβνύιην ηεο 8εο/9εο Ννεκβξίνπ 201017, θαηόπηλ ζπζηάζεσλ ηεο
Γελ. Γξακκαηείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ18 θαη ηεο Πξνεδξίαο19, γηα ηελ θαζηέξσζε ελόο
πνιπεηνύο θύθινπ πνιηηηθήο, ζηε βάζε ηεο εθηίκεζεο ησλ πιένλ ζνβαξώλ
εγθιεκαηηθώλ απεηιώλ (EU Serious and Organised Crime Threat Assessment SOCTA). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Σπκβνύιην θαιεί θξάηε κέιε, ζεζκνύο θαη όξγαλα ηεο
ΔΔ (πρ. COSI θαη Δπηηξνπή) λα ζπλεξγαζηνύλ, αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλα βήκαηα,
βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ COSPOL (Comprehensive, Operational,
Strategic Planning for the Police), γηα ηελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή ελόο Πνιπεηνύο
Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ (Multi-Annual Strategic Plan), αξρηθά γηα ηελ πεξίνδν 20112013 θαη, θαηόπηλ αμηνιόγεζεο, γηα ηελ πεξίνδν 2013-2017, θαζώο θαη εηήζησλ
Δπηρεηξεζηαθώλ Σρεδίσλ Γξάζεο (Operational Action Plans) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
παξαπάλσ απεηιώλ, ζπγθεθξηκελνπνηώληαο όζν πνηέ άιινηε ηε κεζνδηθή ζπλεξγαζία
εζληθώλ θαη επξσπατθώλ ζεζκώλ ζην ππό εμέηαζε πεδίν πνιηηηθήο.
Οη παξαπάλσ δξάζεηο θη απνθάζεηο ηεο ΔΔ απνηεινύλ αδηακθηζβήηεην δείγκα
νηθνδόκεζεο ελόο ζπλεθηηθνύ πιέγκαηνο αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ θαη δηακελόλησλ
ζηηο ρώξεο κέιε ηεο Έλσζεο, κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Μέλεη
λα απνδεηρηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα όισλ απηώλ ησλ κέηξσλ ζηελ πξάμε θαζώο θαη
ε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα πνπ ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ όινη νη παξαπάλσ
ζπλεξγαδόκελνη θνξείο πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα
πξνο όθεινο όισλ καο.
16

Έγγξαθν 10203/10 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2010.
Αλαθνηλσζέλ Τύπνπ γηα ηελ 3043ε Σύλνδν ηνπ Σπκβνπιίνπ «Γηθαηνζύλε θαη Δζσηεξηθώλ
Υπνζέζεσλ, Βξπμέιιεο, 8-9/12/2010.
18
Έγγξαθν 14998/10 ηεο Γ.Γ. ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2010 «Σρέδην
ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή θύθινπ
πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ην νξγαλσκέλν θαη ην ζνβαξό δηεζλέο έγθιεκα».
19
Έγγξαθν 15358/10 ηεο Πξνεδξίαο ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2010.
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