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∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέµα : Σχέδιο χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επισυνάπτεται συµβολή της Πλατφόρµας των Ευρωπαϊκών κοινωνικών µη κυβερνητικών

Οργανώσεων και της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας συνδικάτων (ETUC) 1

________________________

                                                
1 Το κείµενο αυτό υποβλήθηκε σε 11 γλώσσες.
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CES ETUC Πλατφόρµα των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων

Κείµενο πολιτικής εκστρατείας

ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ενσωµάτωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και

στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Πρόλογος (θα γραφεί αργότερα)

Εισαγωγή

1.  Γενικές αρχές

2.  Ρητά θεµελιώδη δικαιώµατα

3.  ∆εσµευτικοί πολιτικοί στόχοι

4.  Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον Ιούνιο του 1999, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την κατάρτιση ενός “Χάρτη
των θεµελιωδών δικαιωµάτων” για την Ευρώπη. Η υποστήριξη του εγχειρήµατος της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης διακυβεύτηκε από τις κοινωνικές συνέπειες της εισαγωγής του ενιαίου νοµίσµατος και της
οριστικοποίησης της ενιαίας αγοράς. Οι πολίτες είχαν χάσει την εµπιστοσύνη στην Ευρώπη. Ήταν λοιπόν
σηµαντικό, να δοθεί µια νέα ώθηση στην κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης µε την
προβολή της σηµασίας που έχει η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα ήταν πλέον το καθεστώς του Χάρτη που θα καταρτιζόταν. Θα ήταν µια
απλή διακήρυξη ή ένα νοµικώς δεσµευτικό σύνολο δικαιωµάτων το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι
προστατεύει και προάγει τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είχαν διάφορες απόψεις επί του θέµατος µε αποτέλεσµα η  Σύνοδος Κορυφής να αναβάλει τις
αποφάσεις της για το ευαίσθητο ζήτηµα που αφορούσε το καθεστώς του Χάρτη, για κάποιο µεταγενέστερο
στάδιο. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, στη σύνοδο που πραγµατοποίησε στο Tampere της Φινλανδίας, το
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να συγκαλέσει ∆ιάσκεψη η οποία θα αποτελούνταν από
βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και εκπροσώπους των
κυβερνήσεων και θα αναλάµβανε να καταρτίσει τον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων.

Η ∆ιάσκεψη θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα το 2000 και θα πραγµατοποιήσει διαβουλεύσεις
µε ένα ευρύ φάσµα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών πριν καταρτίσει και επικυρώσει το Χάρτη, τον
Οκτώβριο του 2000, προκειµένου να εγκριθεί εγκαίρως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή,
ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγµατοποιηθεί το ∆εκέµβριο του 2000
στη Νίκαια της Γαλλίας.

Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την αναγνώριση της σηµασίας των
θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Συνθήκη του Άµστερνταµ ορίζεται ότι “η
Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα
κράτη µέλη”1. Στην ίδια Συνθήκη ορίζεται ότι “η Ένωση σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως
κατοχυρώνονται µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 4 Νοεµβρίου 1950, όπως
προκύπτουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, ως γενικές αρχές του
Κοινοτικού ∆ικαίου”2. Επιπροσθέτως, το άρθρο 46 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), το οποίο
αναφέρεται στη δικαιοδοσία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρέχει τη δυνατότητα λήψης
αποφάσεων επί των δράσεων των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται µε την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών.

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ δεσµεύει την Ένωση στο σεβασµό της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα3. Η Συνθήκη δεσµεύει, επίσης, τα κράτη µέλη στην τήρηση των αρχών της
“ελευθερίας, δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών
και του κράτους δικαίου”, αρχές οι οποίες αποτελούν το θεµέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης4.

                                                
1 Άρθρο 6.1 ΣΕΕ
2 Άρθρο 6.2 ΣΕΕ
3 Άρθρο 6.2 ΣΕΕ
4 Άρθρο 6.1 ΣΕΕ
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Στη Συνθήκη του Άµστερνταµ ορίζεται µια µάλλον πολιτική παρά νοµική εφαρµογή σε περίπτωση
που ένα κράτος µέλος υποπέσει σε σοβαρή παραβίαση των θεµελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης1. Το άρθρο 7 της ΣΕΕ προσφέρει στο Συµβούλιο τη δυνατότητα να αναστείλει ορισµένα
δικαιώµατα ενός κράτους µέλους, όπως για παράδειγµα το δικαίωµα ψήφου στο Συµβούλιο. Το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να κρίνει για θέµατα τα οποία αφορούν το σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων µόνο σε σχέση µε τις δραστηριότητες της Ένωσης ή των Θεσµικών της
οργάνων.

Στις Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ σηµειώθηκαν επίσης σηµαντικά βήµατα
προόδου όσον αφορά την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μεταξύ των σηµαντικότερων διατάξεων ήταν οι εξής:

•  Το άρθρο 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την άρση των διακρίσεων σε
βάρος ατόµων ή οµάδων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

•  Η ενσωµάτωση στις Συνθήκες παραποµπών στον Κοινοτικό Χάρτη του 1989 για τα θεµελιώδη
κοινωνικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Τορίνο 1961).
(Άρθρο 136 της ΣΕΕ).

•  Το άρθρο 137 της ΣΕΕ, το οποίο παραχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αρµοδιότητα να
θεσπίζει προγράµµατα για την καταπολέµηση της φτώχειας και για την προαγωγή της
κοινωνικής ένταξης.

•  Η αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και δικαιωµάτων όπως το δικαίωµα της ελεύθερης
διακίνησης, το δικαίωµα ψήφου στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και στις
ευρωεκλογές και το δικαίωµα αναφοράς. (Άρθρα 17-22 της ΣΕΚ).

Παρά την πρόοδο αυτή, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  µε τις σαφείς συνέπειες που
έχει για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, απαιτεί να διασφαλιστεί πραγµατική και αποτελεσµατική
προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στους πολίτες και τους εργαζόµενους της Ευρώπης και τα
δικαιώµατα αυτά να διατυπωθούν ρητά σε ένα ενιαίο κείµενο.

Τα θεµελιώδη δικαιώµατα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ενίσχυσης της κοινωνικής
διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προσπάθειας για τη διασφάλιση και την ανάπτυξη του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Η ενσωµάτωση του Χάρτη στις Συνθήκες έχει κεφαλαιώδη
σηµασία εν όψει της επερχόµενης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικότερους συντελεστές στον παγκόσµιο
χώρο. Το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν συχνά την ανάγκη προαγωγής των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σύµφωνα µε τις ∆ιακηρύξεις, τις Συµφωνίες και τις Συµβάσεις που έχουν
καταρτισθεί από τα Ηνωµένα Έθνη και τα όργανά του. Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να καταστεί υπέρµαχος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ο σεβασµός
των θεµελιωδών δικαιωµάτων πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο και ακέραιο κοµµάτι των
δεσµεύσεων και των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της στις
συναλλαγές και τις διεθνείς σχέσεις τους.

                                                
1 Άρθρο 6.1 ΣΕΕ
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Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι αόρατα. Στη Συνθήκη πρέπει να ενσωµατωθεί µε δεσµευτικό
τρόπο, ο πλήρης κατάλογος των ατοµικών, πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων. Ένας Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ο οποίος περιορίζεται σε µια καθαρά πολιτική ∆ιακήρυξη δεν πρόκειται να καλύψει τις
σηµερινές ανάγκες που αφορούν τους στόχους του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παγκόσµιου ρόλου της. Αυτό που είναι ακόµη πιο σηµαντικό είναι ότι
µια τέτοια πράξη δεν θα επαναφέρει στους ευρωπαίους πολίτες την πίστη ότι, παράλληλα µε την
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρόθεση να δώσει την ίδια
σηµασία στην Κοινωνική ∆ιάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης η οποία θα πρέπει να είναι
επικεντρωµένη στο άτοµο.

Ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων είναι ουσιώδης για την δηµιουργία µιας Ευρώπης
των Πολιτών.



CHARTE 4194/1/00 REV 1 δχ 6
JUR   EL

ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

1.       ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η ενσωµάτωση των δικαιωµάτων στη Συνθήκη πρέπει να πλαισιώνει και να υπόκειται στα
θεµελιώδη δικαιώµατα όπως αυτά ορίζονται:

- στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΟΗΕ 1948) και τις σχετικές
Συµβάσεις (ICCPR & ICESCR, 1966)·

- την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 1950)·
- τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Συµβούλιο της Ευρώπης 1996)·
- τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων

(Ευρωπαϊκή Ένωση 1989)·
- τις Συµβάσεις του ∆ιεθνούς Γραφείο Ερασίας, που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξή του για τις

Θεµελιώδεις Αρχές και τα ∆ικαιώµατα στην Εργασία (1998)·
- τη Σύµβαση για την Κατάργηση κάθε µορφής ∆ιακρίσεων σε βάρος των Γυναικών (ΟΗΕ

1979)·
- τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (ΟΗΕ 1989)·
- τη Συµφωνία για το Καθεστώς των Προσφύγων (ΟΗΕ 1951) και το Πρωτόκολλο αυτής

(ΟΗΕ 1967).

Οι γενικές κοινές αρχές εκφράζουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη µέλη από τα
κείµενα αυτά και τα δεσµεύουν να αναλάβουν µια σειρά υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, τα κράτη
µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλαµβάνουν από κοινού την ευθύνη για το σεβασµό
των δικαιωµάτων που περιλαµβάνονται στα κείµενα αυτά.

Τα δικαιώµατα που θα ενσωµατωθούν στη Συνθήκη πρέπει να είναι κατοχυρωµένα σε όλη την
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να θεωρούνται ως  στοιχειώδες επίπεδο προστασίας
και συνεπώς στοιχειώδη διασφάλιση. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την υπονόµευση
δικαιωµάτων τα οποία υφίστανται ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών µελών και τα
οποία ενδέχεται να απορρέουν από νοµοθετικές ή συλλογικές συµβάσεις. Ο Χάρτης δεν πρέπει να
περιλαµβάνει δικαιώµατα τα οποία υποβιβάζουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις συµφωνίες
που έχουν συναφθεί στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) και τα όργανά του ή το Συµβούλιο
της Ευρώπης. Επιπλέον, τα δικαιώµατα αυτά δεν πρέπει να υπολείπονται των διεθνών προτύπων.

Τα δικαιώµατα που θα ενσωµατωθούν στη Συνθήκη πρέπει, καταρχήν, να παραχωρούνται σε όλους
τους πολίτες ενός κράτους µέλους, καθώς και στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως
σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαιώµατα που πρέπει να αναγνωριστούν σε
άλλα άτοµα τα οποία βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν αντικείµενο
ξεχωριστού τµήµατος του παρόντος εγγράφου.
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Προκειµένου να τονισθεί το αόρατο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στα πλαίσια ενός πνεύµατος
πανευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει και τη δέσµευση να
υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τα επισυναπτόµενα
Πρωτόκολλά της, καθώς και τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Νοµικές συνέπειες: εφαρµογή και δικαιοδοσία

Όλα τα δικαιώµατα που θα ενσωµατωθούν στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρέπει να παρέχουν το δικαίωµα εφαρµογής σε ατοµικό ή συλλογικό
επίπεδο, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές:

α) Τα δικαστήρια κάθε κράτους µέλους θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των θεµελιωδών
δικαιωµάτων που δεν προστατεύονται από καµία ειδική διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη χρήση πολιτικών µέσων για την επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

β) Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε συµφωνία µε τις υφιστάµενες διαδικασίες,
θα είναι αρµόδιο για την εφαρµογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και για την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σε εθνικό επίπεδο.

γ) Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα είναι αρµόδιο για δικαιώµατα
διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως η ελεύθερη διακίνηση και τα διεθνή συνδικαλιστικά
δικαιώµατα.

Στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα λαµβάνει
υπόψη το σύνολο της ισχύουσας πρακτικής και της νοµοθεσίας που έχει θεσπιστεί από άλλα
αρµόδια διεθνή όργανα όπως ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και
το Συµβούλιο της Ευρώπης, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να εκδόσει αποφάσεις το
αποτέλεσµα των οποίων θα ήταν η µείωση του παρεχόµενου επιπέδου προστασίας.

Οποιαδήποτε προσφυγή για την ερµηνεία και/ή την εφαρµογή των δικαιωµάτων αυτών ενώπιον
των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται από διεθνείς συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, άλλες
από τις συµβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν µπορεί να επαναληφθεί στο Πρωτοδικείο ή
ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να θεσπίσει µέτρα µε στόχο την εφαρµογή µέτρων από τα κράτη
µέλη για την υλοποίηση των δεσµευτικών πολιτικών στόχων και των προγραµµατικών
δικαιωµάτων που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο.

Μετά από διαβουλεύσεις µε τους άλλους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς, τους Κοινωνικούς Εταίρους
και Ευρωπαϊκές Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, το Συµβούλιο πρέπει να υιοθετήσει
πενταετές πρόγραµµα για την εφαρµογή των προγραµµατικών κοινωνικών δικαιωµάτων. Στο
πρόγραµµα αυτό θα ορίζονται οι σχετικές προθεσµίες, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί
εφαρµογής. Το σχέδιο προγράµµατος θα πρέπει να υποβληθεί στο Συµβούλιο από την
Επιτροπή εντός ενός έτους από την κύρωση της Συνθήκης. Η Επιτροπή θα υποβάλλει
τακτικές εκθέσεις προόδου, ενώ θα καταρτισθεί πρόγραµµα παρακολούθησης το οποίο θα
πρέπει να εγκριθεί στα τέλη της πρώτης πενταετίας.
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2.  ΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.1 Ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα

Τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ΟΗΕ)
και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Συµβούλιο της Ευρώπης), πρέπει να
είναι κατοχυρωµένα σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα που αναφέρονται στη συνέχεια, θα ισχύουν για όλους τους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν νοµίµως σε
ένα κράτος µέλος αυτής.

•  Κανείς δεν θα καταδικαστεί σε θάνατο
•  Κανείς δεν θα υποβληθεί σε βασανιστήρια, σε απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση
•  Ελευθερία σκέψης, απόψεων και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και επικοινωνίας,
πληροφόρησης και πεποιθήσεων, δικαίωµα ατοµικής ιδιοκτησίας

•  Ελευθερία οργάνωσης ή εκπροσώπησης και δράσης σε τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή κλίµακα
•  ∆ικαίωµα στη ζωή και προστασία της ιδιωτικής ζωής
•  Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόµου και πρέπει να απολαµβάνουν ουσιαστικά και χωρίς καµία
διάκριση όλα τα δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στην παρούσα Συνθήκη

•  Όλοι έχουν δικαίωµα σε ίση µεταχείριση και σε ίσες ευκαιρίες χωρίς διάκριση για λόγους
φύλου, κοινωνικής, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

∆ικαιώµατα που έχουν σχέση µε την ιθαγένεια

Οι Συνθήκες ορίζουν ως πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε άτοµο το οποίο κατέχει την
ιθαγένεια ενός κράτους µέλους, ενώ η ιθαγένεια της Ένωσης θα συµπληρώσει και δεν θα
αντικαταστήσει την εθνική ιθαγένεια (άρθρο 17 ΣΕΕ).

Πρέπει να κατοχυρωθούν τα ακόλουθα δικαιώµατα:

•  Κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα να κυκλοφορεί, να εγκαθίσταται και  να εργάζεται ελεύθερα σε
όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια συνεπάγεται επίσης αποτελεσµατική, άµεση και έµµεση, συµµετοχή
µέσω των αντιπροσωπευτικών Ευρωπαϊκών Θεσµών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών). Μετά από µια ορισµένη περίοδο νόµιµης
διαµονής, οι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να αποκτούν το δικαίωµα να συµµετάσχουν στις
εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και στις ευρωεκλογές.

•  Το δικαίωµα της ιθαγένειας συνεπάγεται διάφανες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ελεύθερη
πληροφόρηση.

•  Όλοι θα έχουν το δικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης διοικητικών εγγράφων και άλλων
δεδοµένων τα οποία τους αφορούν. (Τυχόν εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό πρέπει να ορίζονται
από το νόµο)

•  Το δικαίωµα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
•  Το ατοµικό και συλλογικό δικαίωµα αµφισβήτησης, των δράσεων και των ελλείψεων των

Ευρωπαϊκών Θεσµών, µε δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια.



CHARTE 4194/1/00 REV 1 δχ 9
JUR   EL

Η συνθήκη αναγνωρίζει τη σηµασία του κοινωνικού διαλόγου µε τις ενώσεις  εργοδοτών και
εργαζοµένων, τόσο ανά τοµεακό όσο και σε διατοµεακό επίπεδο δραστηριοτήτων και ο διάλογος
αυτός µπορεί να επεκταθεί σε διασυνοριακές συµφωνίες. Πρέπει να καθιερωθεί το δικαίωµα
Συλλογικών Ευρωπαϊκών Συµφωνιών.

Πρέπει να αναγνωρισθεί το δικαίωµα διαβούλευσης των Ευρωπαϊκών Μη-Κυβερνητικών
Οργανώσεων και αυτό να οδηγήσει στην καθιέρωση ενός διαρθρωµένου κοινωνικού διαλόγου.

∆ικαιώµατα πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χαίρουν της
ίδιας µεταχείρισης µε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ατοµικά, πολιτικά,
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της ελεύθερης
κυκλοφορίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν συντονισµένα µέτρα για να
καταπολεµήσουν κάθε µορφή διάκρισης και να προάγουν την ίση µεταχείριση.

∆ικαιώµατα πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χωρίς να κατοικούν νόµιµα σ’ αυτήν.

Η Κοινότητα θα επιβλέπει το σεβασµό του δικαιώµατος ασύλου, όπως ορίζεται στην Σύµβαση της
Γενεύης του 1951 και το Πρωτόκολλο αυτής του 1967. Τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν
συντονισµένα µέτρα για τον πλήρη σεβασµό του δικαιώµατος αυτού.

Σε κάθε άτοµο που βρίσκεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρέχονται τα
ακόλουθα δικαιώµατα, χωρίς διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού:

•  Το δικαίωµα στη ζωή και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Κανείς δεν θα υποβάλλεται σε
βασανιστήρια, σε απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση.

•  Το δικαίωµα σε ιατρική, νοµική και κοινωνική βοήθεια (τροφή και στέγη).
•  Το δικαίωµα των παιδιών σχολικής ηλικίας να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, µε βάση την
αρχή της ίσης µεταχείρισης µε τους πολίτες του κράτους στο οποίο κατοικούν.

•  Το δικαίωµα της ισότητας ενώπιον του νόµου, το δικαίωµα στη διαφάνεια και στην κατανόηση
αποφάσεων που τον αφορούν καθώς και το δικαίωµα προσφυγής.

•  Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και της συµµετοχής σε δράσεις που αφορούν τους εν λόγω
πολίτες.

2.2     Κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα

Πρέπει να κατοχυρωθούν τα ακόλουθα κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα:

•  Όλοι πρέπει να έχουν δικαίωµα ίσης µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών σε όλους τους τοµείς της
ζωής και της εργασίας, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής κοινωνικής ή εθνικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

•  Όλοι έχουν δικαίωµα σε κοινωνική, νοµική και οικονοµική προστασία.
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•  Όλα τα άτοµα, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, έχουν δικαίωµα σε ένα ικανοποιητικό βασικό
εισόδηµα, το οποίο θα επιτρέπει σ’ αυτούς και στην οικογένειά τους να ζήσουν αξιοπρεπώς και
θα διασφαλίζει την υγεία και την ευηµερία τους.

•  Το δικαίωµα κοινωνικής προστασίας σε περίπτωση ανεργίας.
•  Το δικαίωµα στην παροχή κοινωνικής και ιατρικής βοήθειας.
•  ∆ικαίωµα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία προσωπικών στοιχείων.
•  Όλα τα παιδιά πρέπει να απολαµβάνουν τα δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στη ∆ιεθνή
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωµα προστασίας της
ακεραιότητας και της προσωπικής τους εξέλιξης, καθώς επίσης και της ασφάλειας, της
εκπαίδευσης και της υγείας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν
όλα τα απαραίτητα και αποτελεσµατικά µέτρα που απαιτούνται για να καταργηθεί κάθε µορφή
παιδικής εργασίας - η οποία θα µπορούσε να υπονοµεύσει την υγεία, την ασφάλεια ή το ήθος
των παιδιών - και να σεβαστούν τις εγγυήσεις που προσφέρουν οι δύο Συµβάσεις του ∆ιεθνούς
Γραφείου Εργασίας για την παιδική εργασία (138 και  181).

∆ικαιώµατα που αφορούν την εργασία:

•  Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν, σε εθνική και διεθνή κλίµακα, το δικαίωµα του
συνεταιρίζεσθαι, της διεξαγωγής συλλογικών διαπραγµατεύσεων και της ανάληψης
συνδικαλιστικών δράσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ανάληψης δράσεων
αλληλεγγύης και απεργίας σε διασυνοριακή κλίµακα.

•  Όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωµα να ζουν από το επάγγελµά τους, να επιλέγουν ελεύθερα το
επάγγελµά τους, να απολαµβάνουν δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και να είναι
προστατευµένοι από την ανεργία.

•  Όλοι έχουν το δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίση εργασία χωρίς καµία διάκριση.

•  Οι εργαζόµενοι δικαιούνται να χαίρουν επαρκούς προστασίας της ασφάλειας και της υγείας
τους στην εργασία.

•  Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν δικαίωµα στην πληροφόρηση, τη διαβούλευση και τη
συµµετοχή στην εργασία σε όλα τα επίπεδα, σε εθνική και διασυνοριακή κλίµακα.

Πρέπει να εφαρµοστούν πολιτικές, προγράµµατα και µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί η
πρόσβαση σε όλα αυτά τα άµεσα κοινωνικά δικαιώµατα.
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3.       ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

Προγραµµατικά είναι τα δικαιώµατα εκείνα τα οποία εξαρτώνται από την εφαρµογή πολιτικών
προγραµµάτων. Τα δικαιώµατα αυτά προϋποθέτουν κατάλληλες πολιτικές, προγράµµατα και µέτρα
µε τα οποία θα διασφαλιστεί η προσαρµογή, η πρόσβαση, η εκτέλεση και η αποτελεσµατικότητα
αυτών.

Πρέπει να κατοχυρωθούν τα ακόλουθα προγραµµατικά δικαιώµατα:

•  Το δικαίωµα στην εργασία και στην πλήρη απασχόληση µε κοινές δράσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών µελών της

•  Το δικαίωµα προστασίας από αυθαίρετη απόλυση.
•  Το δικαίωµα στην εκπαίδευση και στην δια βίου µάθηση.
•  Το δικαίωµα της επιλογής εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

•  Το δικαίωµα στην ισοτιµία των πτυχίων.
•  Το δικαίωµα σε µια αποτελεσµατική κοινωνική και υγειονοµική προστασία.
•  Το δικαίωµα σε αξιοπρεπή στέγαση.
•  Το δικαίωµα πρόσβασης αναπήρων σε προγράµµατα και µέτρα µε στόχο την προαγωγή της
ενσωµάτωσής τους στην επαγγελµατική και την κοινωνική ζωή.

•  Το δικαίωµα των ηλικιωµένων σε µια αξιοπρεπή ζωή· το δικαίωµα σε ένα αξιόλογο εισόδηµα,
σε επιδόµατα περίθαλψης  και στην κοινωνική προστασία.

•  Το δικαίωµα κάθε εργαζόµενου που συνταξιοδοτείται, σε επαρκείς πόρους που θα του
εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.

•  Το δικαίωµα σε µία βασική σύνταξη η οποία θα αναπροσαρµόζεται τακτικά.
•  Τα δικαιώµατα ατοµικής και οικογενειακής προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό.

•  Το δικαίωµα κάθε ανθρώπου, ως µέλους της κοινωνίας, να χαίρει των οικονοµικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία της
αξιοπρέπειας και της ελευθερίας και για την ανάπτυξη της προσωπικότητας.

•  Τα δικαιώµατα των καταναλωτών (δίκαιες πιστώσεις, χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
γενικού ενδιαφέροντος, προϊόντα τα οποία δεν βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον).

•  Τα δικαιώµατα των πολιτών στην πληροφόρηση και διαβούλευση µε την κατάλληλη διοικητική
βαθµίδα (ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική) για παράδειγµα για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια
υγεία, τη χωροταξία και τη διαχείριση του τοπίου, το περιβάλλον και την ποιότητα διαβίωσης.

•  Το δικαίωµα πρόσβασης σε κοινωφελείς υπηρεσίες χωρίς καµία διάκριση.

Μετά από διαβουλεύσεις µε άλλους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς, µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και
Ευρωπαϊκές Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, το Συµβούλιο πρέπει να υιοθετήσει πενταετές
πρόγραµµα για την εφαρµογή των προγραµµατικών κοινωνικών δικαιωµάτων. Στο πρόγραµµα
αυτό θα ορίζονται οι σχετικές προθεσµίες, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί εφαρµογής. Το σχέδιο
προγράµµατος θα πρέπει να υποβληθεί στο Συµβούλιο από την Επιτροπή εντός ενός έτους από την
κύρωση της Συνθήκης. Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προόδου, ενώ θα καταρτισθεί
πρόγραµµα παρακολούθησης το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί στα τέλη της πρώτης πενταετίας.
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4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σύµφωνα µε τις Συνθήκες, ένας από τους στόχους των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Κοινότητας είναι “η ανάπτυξη και η ενίσχυση της δηµοκρατίας και του κράτους
δικαίου, καθώς και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών”1.
Σύµφωνα µε το παράδειγµα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ορίζονται στα άρθρα
177 και 178 (ΣΕΕ), οι εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προάγουν τα
θεµελιώδη δικαιώµατα όπως αυτά ορίζονται στα κείµενα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και
άλλων αρµόδιων οργανισµών.

Για το σκοπό αυτό, οι συµφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τρίτες χώρες πρέπει να
περιλαµβάνουν ρήτρα που απαιτεί  το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων όπως αυτά ορίζονται
ιδιαιτέρως στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τη ∆ιακήρυξη του
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για τα Θεµελιώδη Κοινωνικά ∆ικαιώµατα. Η ρήτρα αυτή θα είναι
επίσης δεσµευτική και στην περίπτωση των διεθνών σχέσεων και διαπραγµατεύσεων σε πολυµερείς
οργανισµούς στους οποίους συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιµοποιήσει τις κοινωνικές εγγυήσεις που διασφαλίζονται στο
Γενικευµένο Σύστηµα Προνοµίων προκειµένου να προάγει την κατάργηση της καταναγκαστικής
εργασίας και των χειρότερων µορφών παιδικής εργασίας σε τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, επίσης, να προάγει τις βασικές συµβάσεις του ∆ιεθνούς Γραφείου
Εργασίας που αφορούν το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, την
παιδική εργασία, την καταναγκαστική εργασία, την απαλλαγή από τις διακρίσεις και την ίση
αµοιβή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να µεριµνήσει ώστε τα κράτη µέλη και οι υποψήφιες χώρες να
επικυρώσουν και να θέσουν σε εφαρµογή τα κείµενα του Συµβουλίου της Ευρώπης, τα οποία
αναφέρονται στα θεµελιώδη δικαιώµατα (Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης) καθώς και τα διεθνή πρότυπα που αναφέρονται
στην εισαγωγή του παρόντος εγγράφου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει την ανάδειξη
και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις εν λόγω υποψήφιες χώρες.

* * *

                                                
1 Άρθρο 11 ΣΕΕ και άρθρα 177 και 178 ΣΕΚ



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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