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Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 170 παράγραφος 4 του Κανονισµού) που αντικαθιστά τη 

µη νοµοθετική πρόταση ψηφίσµατος Α8-0230/2015 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΣΕΕ») 

και τα σχετικά της άρθρα, 

– έχοντας, µεταξύ άλλων, υπόψη το άρθρο 2, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 

παράγραφος 3, και τα άρθρα 6, 7 και 9 της ΣΛΕΕ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και ιδίως την παράγραφο 7 αυτού, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

7ης ∆εκεµβρίου 2000 (εφεξής «ο Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2007, 

στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον ∆εκέµβριο 

του 2009, 

– έχοντας υπόψη την Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, που 

υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1948, 

– έχοντας υπόψη τις συνθήκες των Ηνωµένων Εθνών για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και τη νοµολογία των οργάνων 

που έχουν συσταθεί δυνάµει των συνθηκών του ΟΗΕ, 

– έχοντας υπόψη τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε 

Αναπηρία, που εγκρίθηκε στην Νέα Υόρκη στις 13 ∆εκεµβρίου 2006 και κυρώθηκε 

από την ΕΕ στις 23 ∆εκεµβρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, που 

εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεµβρίου 1989, 

– έχοντας υπόψη τα παρακάτω Γενικά Σχόλια της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα 

του παιδιού: αριθ. 7 (2005) σχετικά µε την εφαρµογή των δικαιωµάτων του παιδιού 
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στην προσχολική ηλικία, αριθ. 9 (2006) σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών µε 

αναπηρία, αριθ. 10 (2007) σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών στο πλαίσιο του 

δικαστικού συστήµατος για ανηλίκους, αριθ. 12 (2009) σχετικά µε το δικαίωµα του 

παιδιού για ακρόαση, αριθ. 13 (2011) σχετικά µε το δικαίωµα του παιδιού να είναι 

απαλλαγµένο από κάθε µορφή βίας, αριθ. 14 (2013) σχετικά µε το δικαίωµα του 

παιδιού να λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το υπέρτατο συµφέρον του, 

– έχοντας υπόψη τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων 

των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και την πλατφόρµα δράσης του 

Πεκίνου, το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 µε 

συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε την καταπολέµηση της βίας κατά των 

γυναικών
1
 και το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Για την εξάλειψη του 

ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»
2
, καθώς και τα συµπεράσµατα 

του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2014 σχετικά µε την πρόληψη και καταπολέµηση κάθε 

µορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συµπεριλαµβανοµένου του 

ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, 

– έχοντας υπόψη τη Σύµβαση για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και 

των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑ∆), τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, τις συµβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσµατα και τις 

εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου 

για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και της Επιτροπής της Βενετίας του Συµβουλίου της 

Ευρώπης, 

– έχοντας υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 27 Ιουνίου 2014, 

– λαµβάνοντας υπόψη ότι η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας (Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης)· 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί 

εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 

τους καταγωγής
3
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 2013 για 

αποτελεσµατικά µέτρα ένταξης των Ροµά στα κράτη µέλη
4
, 

– έχοντας υπόψη τη δέσµη οδηγιών σχετικά µε τα δικονοµικά δικαιώµατα υπεράσπισης 

στην ΕΕ
5
, 

                                                 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126. 
2 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0105. 
3  ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22. 
4  ΕΕ C 378, 24.12.2013, σ. 1. 
5 Οδηγία 2010/64/ΕΕ της 20ής Οκτωβρίου 2010, Οδηγία 2012/13/ΕΕ της 22ας Μαΐου 2012, Οδηγία 2013/48/ΕΕ 

της 22ας Οκτωβρίου 2013. 
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– έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 28ης 

Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων 

ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου
1
, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαισίου 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου
2
, 

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και τη νοµολογία των εθνικών συνταγµατικών δικαστηρίων, η οποία 

παραπέµπει µεταξύ άλλων στον Χάρτη για την ερµηνεία του εθνικού δικαίου, 

– έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές για τη νέα Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες παρουσίασε ο πρόεδρος Juncker στο Κοινοβούλιο στις 

15 Ιουλίου 2014,  

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για 

τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την 

εργασία
3
 και την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού (COM(2008)0426), 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εµπορίας ανθρώπων (2012–

2016) (COM(2012)0286), ιδίως τις διατάξεις για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης 

κατευθυντηρίων γραµµών για τα συστήµατα προστασίας των παιδιών και την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2013 

σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την εφαρµογή της εθνικής 

στρατηγικής για την ένταξη των Ροµά
4
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 12ης Σεπτεµβρίου 2013 σχετικά µε την κατάσταση 

των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ
5
, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τα 

δικαιώµατα του ανθρώπου, την προστασία των µειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των 

διακρίσεων, 

– έχοντας υπόψη την ακρόαση του Frans Timmermans ενώπιον του Κοινοβουλίου, στις 7 

Οκτωβρίου 2014 και την παρουσία του στην συνεδρίασή του στις 11 Φεβρουαρίου 

2015, 

                                                 
1 ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55. 
2 ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1. 
3
 ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 26. 

4
 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0594. 

5 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0387. 
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– έχοντας υπόψη την ακρόαση του ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου ενώπιον του Κοινοβουλίου, 

στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισµού του, 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασµός και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

των θεµελιωδών ελευθεριών, της δηµοκρατίας, των αξιών και των αρχών όπως 

διατυπώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στα διεθνή µέσα που αφορούν τα δικαιώµατα 

του ανθρώπου (Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ∆ιεθνές σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά 

δικαιώµατα, ∆ιεθνές σύµφωνο για τα οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά 

δικαιώµατα, κ.ά.) αποτελούν δεσµευτικές υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών 

µελών της και πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο τού ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στον 

σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, 

του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 

δικαιωµάτων των προσώπων που ανήκουν σε µειονότητες, αξίες κοινές στα κράτη µέλη 

και τις οποίες πρέπει να σέβεται η ΕΕ όπως και κάθε µεµονωµένο κράτος µέλος, σε 

όλες τους τις πολιτικές, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι, δυνάµει του άρθρου 17 της ΣΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εγγυάται την 

εφαρµογή των Συνθηκών·  

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΣΕΕ, η ΕΕ έχει την ευθύνη να 

στηρίξει και να επιβάλει τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων, στο πλαίσιο του 

προσανατολισµού των δράσεών της, ανεξάρτητα από τις αρµοδιότητές της στον 

σχετικό τοµέα· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται επίσης να 

πράξουν το ίδιο· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι µε την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωµατώθηκε πλήρως στις 

Συνθήκες, και συνεπώς είναι έκτοτε νοµικά δεσµευτικός για τα θεσµικά όργανα, τους 

φορείς και τους οργανισµούς της ΕΕ, καθώς και για τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή 

του δικαίου της ΕΕ· λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθεί, να προαχθεί και να 

ενισχυθεί µια πραγµατική «νοοτροπία σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων» εντός 

των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, αλλά και εντός των κρατών µελών, ιδίως όταν τα 

τελευταία εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στις 

σχέσεις τους µε τις τρίτες χώρες· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 2 και 3 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν το δικαίωµα στη ζωή και στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί βάσει της παραδοχής και της κοινής 

πεποίθησης ότι τα κράτη µέλη συµµορφώνονται µε τις δηµοκρατικές αρχές, το κράτος 

δικαίου και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως αυτά προβλέπονται στην ΕΣΑ∆ και στον 

Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, ιδίως όσον αφορά την εγκαθίδρυση ενός χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας 

αναγνώρισης·  
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Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά προκαλεί ζηµία στην κοινωνία και συνεπάγεται 

παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων· ότι ένα αποτελεσµατικό, ανεξάρτητο και 

αµερόληπτο δικαστικό σύστηµα είναι αναγκαίο για την διασφάλιση του κράτους 

δικαίου και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και πολιτικών ελευθεριών 

των πολιτών στην Ευρώπη· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει την απαγόρευση οιασδήποτε απάνθρωπης και 

εξευτελιστικής µεταχείρισης· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά αποτελούν το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού 

και το ένα πέµπτο του πληθυσµού της ΕΕ· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώµατα των 

παιδιών αποτελούν τµήµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τα οποία τόσο η ΕΕ όσο και 

τα κράτη µέλη πρέπει να σέβονται και να προάγουν· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

κατάσταση των παιδιών στην Ευρώπη και στον κόσµο δεν είναι ικανοποιητική και ότι 

αυτοί οι ευάλωτοι πολίτες εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν πολλούς περιορισµούς ή 

παραβιάσεις των δικαιωµάτων τους·  

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, που προβλέπεται στον τίτλο V της ΣΛΕΕ, επιτάσσει πλήρη σεβασµό των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, τόσο από την ΕΕ, όσο και από κάθε κράτος µέλος· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 

φιλελεύθερης δηµοκρατίας και µία από τις θεµελιώδεις αρχές της ΕΕ που απορρέει από 

τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις όλων των κρατών µελών· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι χάνονται χιλιάδες ζωές στη Μεσόγειο µε πρωτοφανή τρόπο, 

γεγονός που γεµίζει µε τεράστια ευθύνη την ΕΕ ώστε να αναλάβει δράση για να σώσει 

ζωές, να σταµατήσει τους λαθρέµπορους και να συνδράµει και να προστατεύσει τους 

αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωµα ασύλου διασφαλίζεται από τη Σύµβαση για τους 

πρόσφυγες (Σύµβαση της Γενεύης) του 1951 καθώς και από το πρωτόκολλο της 31ης 

Ιανουαρίου 1967· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εκδηλώσεις ακραίου εθνικισµού, ρατσισµού, ξενοφοβίας και 

µισαλλοδοξίας δεν έχουν εξαλειφθεί ακόµη από τις κοινωνίες µας· ότι, απεναντίας, 

φαίνεται να αυξάνονται σε πολλά κράτη µέλη· 

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωµα υποβολής αναφορών έχει δηµιουργήσει έναν 

στενό δεσµό µεταξύ των πολιτών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών έχει θεσπίσει µια νέα 

άµεση σύνδεση µεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και 

µπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων 

των πολιτών· 

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 80 εκατοµµύρια Ευρωπαίων πολιτών µε 

αναπηρίες· ότι τα άτοµα µε αναπηρίες εξακολουθούν να στερούνται συνδροµής και 

στήριξης για την ενσωµάτωσή τους· λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως συµβαλλόµενο 
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µέρος της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε 

αναπηρία, υποχρεούται να προωθεί, να προστατεύει και να σέβεται τα δικαιώµατα των 

ατόµων µε αναπηρία, όπως προβλέπεται στη Σύµβαση· 

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν τα κυριότερα θύµατα 

της βίας λόγω φύλου· λαµβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες που ζουν 

στην Ευρώπη έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασµό των γεννητικών τους οργάνων και ότι 

χιλιάδες κορίτσια διατρέχουν τον εν λόγω κίνδυνο· 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εµπορία και η σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών και 

παιδιών συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, καθώς και των θεµελιωδών αρχών του δικαίου και της δηµοκρατίας· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι σήµερα οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες σε τέτοιους 

κινδύνους επειδή υπάρχει αυξηµένη οικονοµική ανασφάλεια και µεγαλύτερος κίνδυνος 

ανεργίας και φτώχειας· 

ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι Ροµά, η µεγαλύτερη εθνοτική µειονότητα στην Ευρώπη, 

εξακολουθούν να πέφτουν θύµατα σοβαρών διακρίσεων, ρατσιστικών επιθέσεων, 

ρητορικής του µίσους, φτώχειας και αποκλεισµού· 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναφέρει ότι οι ηλικιωµένοι έχουν δικαίωµα «να διάγουν αξιοπρεπή και 

ανεξάρτητη ζωή και να συµµετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή»· 

1. θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση του πλήρους σεβασµού των κοινών 

ευρωπαϊκών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο 

και στην εθνική νοµοθεσία· υπογραµµίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υποχρεούται να θεσπίζει νοµοθεσία σεβόµενη πλήρως τις αρµοδιότητές της όπως αυτές 

ορίζονται από τις συνθήκες και σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας·  

2. καλεί τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε οι νοµοθετικές προτάσεις και πολιτικές τους 

να συµµορφώνονται µε τον Χάρτη και να σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα, και 

επίσης ο αντίκτυπος της νοµοθεσίας της ΕΕ και της εφαρµογή της από τα κράτη µέλη 

στα θεµελιώδη δικαιώµατα να εξετάζεται συστηµατικά σε εκθέσεις αξιολόγησης της 

νοµοθεσίας της ΕΕ, σε ετήσιες εκθέσεις για την παρακολούθηση της νοµοθεσίας της 

ΕΕ και σε εκτιµήσεις του αντίκτυπου· 

3. υπενθυµίζει την υποχρέωση προσχώρησης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 6 της ΣΕΕ· λαµβάνει 

υπό σηµείωση τη γνωµοδότηση 2/2013 του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να καταρτίσουν τις απαραίτητες πράξεις 

προκειµένου να διασφαλιστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η τήρηση της υποχρέωσης 

αυτής που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· θεωρεί ότι αυτό πρέπει να γίνει µε πλήρη 

διαφάνεια εφόσον θα προσφέρει έναν πρόσθετο µηχανισµό προκειµένου να ενισχυθεί ο 

πραγµατικός σεβασµός και η προστασία των ατόµων έναντι των παραβιάσεων των 

θεµελιωδών τους δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πραγµατικής 

προσφυγής και να αυξηθεί η ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων για τις 

πράξεις ή τις παραλείψεις τους όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα· 



 

AM\1071388EL.doc  PE565.784v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισµό ενός Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής 

µε αρµοδιότητες σχετικές µε τον σεβασµό του κράτους δικαίου και του Χάρτη· 

επισηµαίνει τη δήλωσή του κατά την ακρόασή του ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι η 

υφιστάµενη νοµοθεσία και διαδικασίες επαρκούν για να διασφαλισθεί το κράτος 

δικαίου και χαιρετίζει τη δέσµευσή του για την ορθή εφαρµογή του «πλαισίου της ΕΕ 

για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» για την αντιµετώπιση και επίλυση καταστάσεων 

που συνιστούν συστηµικούς κινδύνους και απειλούν το κράτος δικαίου, 

παρεµβαίνοντας συνεπώς εκ των προτέρων και συµπληρώνοντας τους µηχανισµούς του 

Άρθρου 7· επικροτεί την πρόθεσή του να διοργανώσει ετήσιο συνέδριο σχετικά µε τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών, 

περιλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

5. υπογραµµίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως οι υφιστάµενοι µηχανισµοί ώστε να 

διασφαλιστεί ο σεβασµός, η προστασία και η προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

και των αξιών της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στον Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων· τονίζει ότι εν προκειµένω όλα τα µέσα που 

προβλέπονται επί του παρόντος στις Συνθήκες πρέπει να εφαρµοστούν και να 

υλοποιηθούν επειγόντως· 

6. τονίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι υφιστάµενοι µηχανισµοί, µε την 

πραγµατοποίηση αντικειµενικών αξιολογήσεων και τη διεξαγωγή ερευνών καθώς και 

την έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει σε περίπτωση καλά στοιχειοθετηµένης 

υπόθεσης· 

7. σηµειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση 

του κράτους δικαίου, το οποίο συνίσταται σε ένα διαρθρωµένο διάλογο µεταξύ της 

Επιτροπής και του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, και περιλαµβάνει αξιολόγηση της 

Επιτροπής, σύσταση της Επιτροπής και τη συνέχεια που δόθηκε στην σύσταση ως µια 

µέθοδο για την κάλυψη των υφιστάµενων ελλείψεων στην πρόληψη και αντιµετώπιση 

περιπτώσεων παραβίασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των αρχών του κράτους 

δικαίου στα κράτη µέλη· επισηµαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να ενηµερώνει 

τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί 

σε κάθε στάδιο·  

8. καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει, όταν κρίνει απαραίτητο, το εν λόγω πλαίσιο 

προκειµένου:  

(α) να βελτιώσει τη ικανότητα της ΕΕ να αναλαµβάνει δράση και να παρεµβαίνει σε 

ορισµένες καταστάσεις κρίσης σε σχέση µε το κράτος δικαίου στοχεύοντας το 

διακυβευόµενο ζήτηµα· 

(β) να αξιοποιήσει καλύτερα την εµπειρογνωµοσύνη του Συµβουλίου της Ευρώπης 

και να δηµιουργήσει ένα επίσηµο µέσο συνεργασίας σε ζητήµατα που άπτονται 

του κράτους δικαίου και των θεµελιωδών δικαιωµάτων· να ενθαρρύνει τις 

προσπάθειες ώστε να καταστούν εύκολα προσβάσιµες όλες οι συναφείς 

δραστηριότητες παρακολούθησης και οι αξιολογήσεις που πραγµατοποιούνται 

από τα όργανα της ΕΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισµό 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων για την κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

στην ΕΕ και σε µεµονωµένα κράτη µέλη·  
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(γ) να διασφαλίσει ότι, σε περίπτωση που η διαδικασία σε τρία στάδια η οποία 

προβλέπεται από το πλαίσιο αποτύχει να επιλύσει το θέµα, η Επιτροπή θα 

αξιολογήσει την δυνατότητα ενεργοποίησης ενός εκ των µηχανισµών που 

αναφέρονται στο Άρθρο 7 της ΣΕΕ·  

9. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συµβούλιο έχει προβλέψει τη διοργάνωση, στα πλαίσια του 

Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ετήσιου διαλόγου για το κράτος δικαίου στα κράτη 

µέλη, τα αποτελέσµατα του οποίου θα αξιολογηθούν στα τέλη του 2016· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να πραγµατοποιούν έρευνες όταν 

καταγγέλλονται παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται από 

τον Χάρτη και να δίνουν συνέχεια σε αυτές τις καταγγελίες, εφόσον επιβεβαιώνονται· 

παροτρύνει ειδικά την Επιτροπή να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν υπάρχουν 

υπόνοιες ότι κράτος µέλος παραβιάζει αυτά τα δικαιώµατα· 

11. υπενθυµίζει την καίρια σηµασία της έγκαιρης και ορθής µεταφοράς και εφαρµογής της 

νοµοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όταν αυτή επηρεάζει ή αναπτύσσει τα θεµελιώδη δικαιώµατα· 

Ελευθερία και Ασφάλεια 

12. σηµειώνει ότι τα κρούσµατα τροµοκρατίας έχουν οδηγήσει την ΕΕ και τα κράτη µέλη 

της να εντατικοποιήσουν τα µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και της 

ριζοσπαστικοποίησης· τονίζει ότι όλα τα µέτρα ασφάλειας πρέπει να συνάδουν µε τις 

αρχές της δηµοκρατίας, το κράτος δικαίου και τα θεµελιώδη δικαιώµατα·  

13. αναγνωρίζει ότι η ευρεία διάδοση του διακρατικού εγκλήµατος και της τροµοκρατίας 

στον κυβερνοχώρο δηµιουργεί σοβαρές προκλήσεις και προβληµατισµούς για την 

προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο επιγραµµικό περιβάλλον· κρίνει καίριας 

σηµασίας για την ΕΕ την ανάπτυξη υπερσύγχρονης εµπειρογνωµοσύνης όσον αφορά 

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προκειµένου να ενισχυθεί η συµµόρφωση µε τα 

άρθρα 7 και 8 του Χάρτη· 

14. τονίζει ότι η διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων στη σηµερινή κοινωνία της 

πληροφορίας αποτελεί βασικό ζήτηµα για την ΕΕ, καθώς η αυξανόµενη χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών ενέχει νέες απειλές κατά των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων στον κυβερνοχώρο, η προστασία των οποίων θα πρέπει να 

ενισχυθεί διασφαλίζοντας ότι αυτά προωθούνται και προστατεύονται επιγραµµικά µε 

τον ίδιο τρόπο και στην ίδια έκταση όπως στον µη επιγραµµικό κόσµο·  

15. παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί εντατικά την εφαρµογή της υφιστάµενης 

νοµοθεσίας της ΕΕ στο πεδίο αυτό, και θεωρεί ότι τα κράτη µέλη πρέπει να 

εφαρµόζουν τις διατάξεις του ποινικού δικαίου στην πράξη µέσω αποτελεσµατικής 

διερεύνησης και δίωξης προκειµένου να διασφαλισθεί ο σεβασµός των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων των θυµάτων· 

16. υπογραµµίζει τον καίριο ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης καθώς και της αύξησης της µισαλλοδοξίας και του εξτρεµισµού 

µεταξύ των νέων·  
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Ελευθερία θρησκείας και συνείδησης 

17. Παραπέµπει στο άρθρο 10 του Χάρτη, το οποίο προστατεύει την ελευθερία σκέψης, 

συνείδησης και θρησκείας, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας άσκησης των 

θρησκευτικών καθηκόντων της επιλογής του ατόµου και της ελευθερίας µεταβολής 

θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων· θεωρεί ότι αυτό καλύπτει επίσης την ελευθερία των µη 

πιστών· καταδικάζει κάθε µορφή διάκρισης ή µισαλλοδοξίας και ζητεί την απαγόρευση 

κάθε µορφής διάκρισης για τους λόγους αυτούς· καταδικάζει, εν προκειµένω, τα 

πρόσφατα κρούσµατα διακρίσεων και αντισηµιτικής και αντιµουσουλµανικής βίας· 

καλεί τα κράτη µέλη, περιλαµβανοµένων των περιφερειακών αρχών, να προστατεύσουν 

µε όλα τα διαθέσιµα µέσα την ελευθερία θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων και να 

προαγάγουν την ανεκτικότητα και τον διαπολιτισµικό διάλογο µέσω αποτελεσµατικής 

χάραξης πολιτικής και ενίσχυσης πολιτικών κατά των διακρίσεων, όπου κρίνεται 

απαραίτητο· υπενθυµίζει τη σηµασία που έχει να εξασφαλισθεί η ίση µεταχείριση όλων 

των θρησκειών και πεποιθήσεων· εκφράζει την ανησυχία του για την εφαρµογή νόµων 

περί βλασφηµίας και προσβολής της θρησκείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 

µπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ελευθερία της έκφρασης· καταδικάζει σθεναρά 

τις επιθέσεις στους χώρους θρησκευτικής λατρείας και παροτρύνει τα κράτη µέλη να 

µην αφήνουν τα εν λόγω αδικήµατα ατιµώρητα· 

18. απευθύνει έκκληση για σεβασµό της ελευθερίας του θρησκεύµατος ή των πεποιθήσεων 

στο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου, όπου πάνω από 500 θρησκευτικά και πολιτιστικά 

µνηµεία βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης·  

19. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση του αντισηµιτισµού στην Ευρώπη και 

τη γενίκευση των απόψεων που υποτιµούν ή αρνούνται το Ολοκαύτωµα· διαπιστώνει 

µε ανησυχία ότι πολλά µέλη της εβραϊκής κοινότητας σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την 

Ευρώπη λόγω της επιδείνωσης του κλίµατος αντισηµιτισµού αλλά και των διακρίσεων 

και των πράξεων βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας· 

20. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση των διαδηλώσεων κατά των 

Μουσουλµάνων και των επιθέσεων σε τζαµιά καταδικάζει τις διακρίσεις και τις πράξεις 

βίας σε βάρος της µουσουλµανικής κοινότητας· καλεί τα κράτη µέλη να καταδικάζουν 

συστηµατικά τα εν λόγω φαινόµενα και να επιδεικνύουν µηδενική ανοχή ως προς αυτά· 

Ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων· 

21. υπενθυµίζει ότι η πολυφωνία, η απαγόρευση των διακρίσεων και η ανοχή 

συγκαταλέγονται µεταξύ των θεµελιωδών αξιών της Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 

της ΣΕΕ· θεωρεί ότι µόνο οι πολιτικές που αποσκοπούν στην προώθηση τόσο της 

τυπικής όσο και της ουσιαστικής ισότητας και στην καταπολέµηση κάθε είδους 

µεροληπτικής συµπεριφοράς και διακρίσεων µπορούν να προάγουν µια κοινωνία µε 

συνοχή, εξαλείφοντας κάθε µορφή προκατάληψης που είναι επιζήµια για την κοινωνική 

ένταξη· εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ακόµη και σήµερα στην ΕΕ 

εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις διακρίσεων, περιθωριοποίησης ακόµη και 

βίας και κακοποίησης για λόγους, συγκεκριµένα, φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής 

καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 

θρησκείας ή προσωπικών πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, 

ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
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προσανατολισµού· 

22. εκτιµά ότι η Ένωση και τα κράτη µέλη πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για 

την καταπολέµηση των διακρίσεων και την προστασία της πολιτιστικής, θρησκευτικής 

και γλωσσικής πολυµορφίας, και να προωθήσουν µέτρα για την ενίσχυση της ισότητας 

των φύλων, των δικαιωµάτων του παιδιού, των δικαιωµάτων των ηλικιωµένων, των 

δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, και των δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆Μ καθώς και 

των ατόµων που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες· 

23. καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να αναγνωρίσουν ότι χρειάζονται αξιόπιστα και 

συγκρίσιµα δεδοµένα σχετικά µε την ισότητα για τον υπολογισµό των διακρίσεων, 

διαχωρισµένα σε κατηγορίες µε βάση τους λόγους εισαγωγής διακρίσεων, προκειµένου 

να ενηµερώνονται οι χαράσσοντες πολιτική, να αξιολογείται η εφαρµογή της 

ενωσιακής νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των διακρίσεων και να βελτιωθεί η 

επιβολή της· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει συνεπή πρότυπα συλλογής δεδοµένων 

σχετικά µε την ισότητα, που θα βασίζονται στον αυτοπροσδιορισµό, στα ενωσιακά 

πρότυπα προστασίας δεδοµένων και στις διαβουλεύσεις µε τις αντίστοιχες κοινότητες· 

καλεί τα κράτη µέλη να συλλέγουν δεδοµένα για όλους τους λόγους διακρίσεων· 

Προστασία των Μειονοτήτων 

24. ζητεί µεγαλύτερη συνοχή εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της 

προστασίας των µειονοτήτων· είναι πεπεισµένο ότι όλα τα κράτη µέλη καθώς και οι 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες πρέπει να δεσµεύονται από τις ίδιες αρχές και τα ίδια 

κριτήρια ούτως ώστε να αποφεύγονται τα διαφορετικά µέτρα και σταθµά· ζητεί, ως εκ 

τούτου, τη θέσπιση ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού για την παρακολούθηση και την 

εξασφάλιση του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων µειονοτήτων κάθε είδους 

τόσο στις υποψήφιες για ένταξη χώρες όσο και στα κράτη µέλη της ΕΕ· 

25. υπογραµµίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί χώρο στον οποίο υπερισχύει 

ο σεβασµός για την εθνοτική, πολιτισµική και γλωσσική διαφορετικότητα· καλεί τα 

θεσµικά όργανα της ΕΕ να καταρτίσουν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προστασίας της 

ΕΕ για τις εθνικές, εθνοτικές και γλωσσικές µειονότητες, προκειµένου να διασφαλιστεί 

η ίση µεταχείρισή τους, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά διεθνή νοµικά πρότυπα και τις 

υφιστάµενες βέλτιστες πρακτικές, και καλεί τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν για την 

ουσιαστική ισότητα αυτών των µειονοτήτων, ιδίως σε θέµατα γλώσσας, εκπαίδευσης 

και πολιτισµού· ενθαρρύνει τα κράτη µέλη που δεν το έχουν πράξει ακόµα να 

κυρώσουν και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά την Σύµβαση-πλαίσιο για την 

προστασία των εθνικών µειονοτήτων· υπενθυµίζει επίσης την ανάγκη εφαρµογής των 

αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ· 

26. καταδικάζει κάθε είδους διακρίσεων λόγω χρήσης γλώσσας και καλεί εκείνα τα κράτη 

µέλη που δεν το έχουν πράξει ακόµα να κυρώσουν και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά 

τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες· παροτρύνει τα 

κράτη µέλη και την Επιτροπή να λάβουν κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν οποιαδήποτε δυσανάλογα διοικητικά ή νοµοθετικά εµπόδια που θα 

µπορούσαν να παρεµποδίσουν τη γλωσσική πολυµορφία σε ευρωπαϊκό ή εθνικό 

επίπεδο· 
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27. υπογραµµίζει ότι οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας ενώπιον του 

νόµου και της απαγόρευσης των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο αποτελούν θεµέλια 

του κράτους δικαίου· καλεί τα κράτη µέλη να εγκρίνουν εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο για 

την αντιµετώπιση όλων των µορφών διακρίσεων και την εξασφάλιση της 

αποτελεσµατικής εφαρµογής του υφισταµένου νοµικού πλαισίου της ΕΕ· 

Κατάσταση των Ροµά 

28. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αυξανόµενη τάση διάδοσης εχθρικών 

αισθηµάτων έναντι των Ροµά και την ανησυχία του για την κατάστασή τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για τα πολυάριθµα κρούσµατα διώξεων, βίας, 

στιγµατισµού, διακρίσεων και παράνοµων απελάσεων, που αντιβαίνουν στα θεµελιώδη 

δικαιώµατα και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να 

συνεχίσει να αναλαµβάνει δράση κατά των κρατών µελών που επιτρέπουν τις 

θεσµοθετηµένες διακρίσεις και τον διαχωρισµό· καλεί τα κράτη µέλη για µία ακόµη 

φορά να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά στρατηγικές για την ενθάρρυνση της 

πραγµατικής ενσωµάτωσης, να λάβουν τα κατάλληλα και ενισχυµένα µέτρα για την 

προώθηση της ένταξης, ιδιαίτερα στους τοµείς της προστασίας των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγειονοµικής 

περίθαλψης, και να καταπολεµήσουν την βία, την ρητορική µίσους και τις διακρίσεις σε 

βάρος των Ροµά, σύµφωνα µε τη σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε αποτελεσµατικά 

µέτρα ένταξης των Ροµά στα κράτη µέλη της 9ης ∆εκεµβρίου 2013·  

29. τονίζει τη σηµασία της εφαρµογής κατάλληλων εθνικών στρατηγικών για την ένταξη 

των Ροµά αναπτύσσοντας ολοκληρωµένες πολιτικές στις οποίες θα συµµετέχουν σε ένα 

συνεχή διάλογο οι τοπικές αρχές, µη κυβερνητικοί φορείς και οι κοινότητες των Ροµά· 

καλεί την Επιτροπή να µεριµνήσει για την παρακολούθηση και τον καλύτερο 

συντονισµό κατά την υλοποίησή τους· καλεί τα κράτη µέλη να συνεργασθούν µε 

εκπροσώπους των Ροµά στην διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων που 

επηρεάζουν τις κοινότητές τους, χρησιµοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους, µεταξύ 

των οποίων και πόρους της ΕΕ, ελέγχοντας παράλληλα αυστηρά τον σεβασµό των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων των Ροµά, περιλαµβανοµένης της ελευθερίας κυκλοφορίας, 

σύµφωνα µε την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης 

και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην 

επικράτεια των κρατών µελών· 

30. εκφράζει τη λύπη του για τις διακρίσεις σε βάρος των Ροµά στα εθνικά εκπαιδευτικά 

συστήµατα και στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά Ροµά, είναι 

ολοένα περισσότερο ευάλωτοι σε πολλές και ταυτόχρονες παραβιάσεις των θεµελιωδών 

τους δικαιωµάτων· επαναλαµβάνει τη σηµασία της προστασίας και προώθησης της ίσης 

πρόσβασης σε όλα τα δικαιώµατα για τα παιδιά Ροµά· 

Βία κατά των γυναικών και ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών  

31. παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη µέλη να πατάξουν και να ασκήσουν διώξεις για κάθε 

µορφή βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών· ειδικότερα, ζητά από τα κράτη µέλη να 

αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τα φαινόµενα της ενδοοικογενειακής βίας και της 

σεξουαλικής εκµετάλλευσης σε όλες τις µορφές της συµπεριλαµβανοµένης εκείνης των 

προσφύγων και των παιδιών µεταναστών, το φαινόµενο του πρώιµου ή 
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καταναγκαστικού γάµου καθώς και τα εγκλήµατα τιµής· 

32. εκφράζει την ανησυχία του για την έκταση της βίας και τις µορφές που έχει λάβει κατά 

των γυναικών στην ΕΕ, όπως καταγράφηκαν στην έρευνα του FRA σε επίπεδο ΕΕ, η 

οποία κατέδειξε ότι µία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει σωµατική και/ή σεξουαλική βία 

από την ηλικία των 15 ετών, και ότι, στην περίοδο ενός έτους, περίπου 3,7 εκατοµµύρια 

γυναίκες στην ΕΕ βιώνουν σεξουαλική βία· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα 

κράτη µέλη να προχωρήσουν στην επικύρωση και να ξεκινήσει το συντοµότερο 

δυνατόν τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης· 

υπογραµµίζει ότι η άµεση προσχώρηση όλων των κρατών µελών στη Σύµβαση της 

Κωνσταντινούπολης θα συµβάλει ουσιαστικά στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης 

πολιτικής και στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της 

καταπολέµησης κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένης της 

σεξουαλικής παρενόχλησης εντός και εκτός διαδικτύου·  

33. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διατήρηση των πρακτικών ακρωτηριασµού 

των γεννητικών οργάνων, οι οποίες συνιστούν σοβαρή µορφή βίας κατά των γυναικών 

και ανεπίτρεπτη προσβολή του δικαιώµατός τους στη σωµατική ακεραιότητα· 

παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη µέλη να επιδείξουν άκρα επαγρύπνηση έναντι των 

πρακτικών αυτών εντός των συνόρων τους, και να τις τερµατίσουν το ταχύτερο δυνατό·  

34. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέχιση της συλλογής δεδοµένων για την 

εξάπλωση και τη φύση της βίας κατά των γυναικών ως βάση για δυναµικές πολιτικές 

πρόληψης της βίας και κάλυψης των αναγκών των θυµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της 

αξιολόγησης της εφαρµογής της οδηγίας της ΕΕ για τα θύµατα (2012/29/ΕΕ) και της 

διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης· 

θεωρεί ότι η συλλογή των δεδοµένων πρέπει να στηριχτεί στην πρώτη έρευνα σε 

επίπεδο ΕΕ που πραγµατοποίησε ο FRA, καθώς και στη συνεργασία µεταξύ της 

Επιτροπής (συµπεριλαµβανοµένης της Eurostat), του FRA και του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων· επαναλαµβάνει το αίτηµα προς την Επιτροπή, 

το οποίο διατύπωσε στο ψήφισµά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 µε συστάσεις προς 

την Επιτροπή σχετικά µε την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών 

(2013/2004(INL)), για την υποβολή πρότασης για µια πράξη θέσπισης µέτρων σχετικά 

µε την προώθηση και την υποστήριξη της δράσης των κρατών µελών στον τοµέα της 

πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συµπεριλαµβανόµενου του 

ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί επίσης την Επιτροπή να 

ορίσει το 2016 ως έτος καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·  

35. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, την 

παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε την αρχή της ισότητας µεταξύ των φύλων· καλεί 

τα κράτη µέλη να προβούν σε παρόµοια αξιολόγηση της εθνικής νοµοθεσίας τους· 

∆ικαιώµατα των παιδιών  

36. καταδικάζει απερίφραστα κάθε µορφή βίας και κακοµεταχείρισης µε θύµατα τα παιδιά· 

καλεί τα κράτη µέλη, ως συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού, να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των 

παιδιών από όλες τις µορφές σωµατικής και ψυχολογικής βίας, συµπεριλαµβανοµένης 

της σωµατικής και σεξουαλικής κακοποίησης, των καταναγκαστικών γάµων, της 
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παιδικής εργασίας και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης·  

37. καταδικάζει απερίφραστα τη σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών και ιδίως το 

αυξανόµενο φαινόµενο της κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο· παροτρύνει την 

Ένωση και τα κράτη µέλη να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέµηση των 

σοβαρών αυτών παραβιάσεων των δικαιωµάτων του παιδιού και να λάβουν δεόντως 

υπόψη τις συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του της 11ης 

Μαρτίου 2015 σχετικά µε τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο· 

απευθύνει νέα έκκληση προς τα κράτη µέλη που δεν το έχουν πράξει ακόµα, να 

ενσωµατώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά µε την καταπολέµηση της 

σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της 

παιδικής πορνογραφίας· καλεί επίσης την Ένωση και τα κράτη µέλη που δεν το έχουν 

πράξει ακόµα, να επικυρώσουν τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 

προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκµετάλλευση και τη σεξουαλική 

κακοποίηση· 

38. καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά µε την 

καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης 

παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, και να ενισχύσουν τη νοµική ικανότητα, τις 

τεχνικές δυνατότητες και τους οικονοµικούς πόρους των αρχών επιβολής του νόµου, 

προκειµένου να αυξηθεί η συνεργασία, µεταξύ άλλων µε την Ευρωπόλ, µε στόχο την 

αποτελεσµατικότερη διερεύνηση και εξάρθρωση δικτύων δραστών σεξουαλικών 

εγκληµάτων εις βάρος παιδιών, δίδοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα στα δικαιώµατα 

και στην ασφάλεια των θιγόµενων παιδιών·  

39. καταδικάζει τις διακρίσεις οποιασδήποτε µορφής εις βάρος των παιδιών και καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αναλάβουν κοινή δράση για την εξάλειψη των 

διακρίσεων εις βάρος των παιδιών· καλεί, ιδίως, τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να 

δώσουν ρητή προτεραιότητα στα παιδιά κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των 

περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής· επαναλαµβάνει τη σηµασία της 

προστασίας και προώθησης της ίσης πρόσβασης σε υγειονοµική περίθαλψη, αξιοπρεπή 

στέγαση και εκπαίδευση για τα παιδιά Ροµά· 

40. καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν αποτελεσµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 

όλα τα παιδιά, είτε είναι ύποπτοι, δράστες ή θύµατα είτε διάδικοι σε δικαστική 

διαδικασία· επιβεβαιώνει τη σηµασία της ενίσχυσης των δικονοµικών εγγυήσεων για τα 

παιδιά στις ποινικές διαδικασίες, ιδίως στο πλαίσιο των εν εξελίξει συζητήσεων για την 

έγκριση οδηγίας σχετικά µε ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή 

κατηγορούµενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών· 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα φιλόδοξο και περιεκτικό σύστηµα που θα 

διαδεχθεί το θεµατολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού το 2015· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των δικαιωµάτων των 

παιδιών σε όλη τη νοµοθεσία, τις πολιτικές και τις χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις της 

ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση για την πρόοδο που έχει 

σηµειωθεί σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών και µε την πλήρη εφαρµογή του 

κεκτηµένου της ΕΕ για τα δικαιώµατα των παιδιών· καλεί την Επιτροπή να 

εξασφαλίσει ότι η εντολή και οι πόροι του συντονιστή για τα δικαιώµατα του παιδιού 
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λαµβάνουν επαρκώς υπόψη τη δέσµευση της ΕΕ για συστηµατική και αποτελεσµατική 

ενσωµάτωση των δικαιωµάτων του παιδιού στις δράσεις της· καλεί την Επιτροπή να 

εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για ολοκληρωµένα συστήµατα προστασίας 

των παιδιών που έχουν αναγγελθεί· 

42. επικροτεί την τάση προς την ποινικοποίηση των καταναγκαστικών γάµων που 

παρατηρείται στα κράτη µέλη· καλεί τα κράτη µέλη να επιδεικνύουν επαγρύπνηση και 

να µεριµνούν για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των επαγγελµατιών που 

έρχονται σε επαφή µε παιδιά, όπως δάσκαλοι και διοργανωτές δραστηριοτήτων για 

νέους, µε σκοπό τον εντοπισµό παιδιών που κινδυνεύουν να σταλούν πίσω στις χώρες 

καταγωγής τους για να συνάψουν καταναγκαστικό γάµο·  

∆ικαιώµατα των ΛΟΑ∆Μ 

43. ενθαρρύνει τα κράτη µέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

τις οργανώσεις των εργοδοτών στις προσπάθειές τους να υιοθετήσουν πολιτικές 

διαφορετικότητας και µη διακρίσεων, µε έµφαση στους ΛΟΑ∆Μ· 

44. καταδικάζει απερίφραστα τις διακρίσεις κάθε µορφής µε βάση τον σεξουαλικό 

προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου, και εκφράζει την µεγάλη του απογοήτευση 

για το γεγονός ότι εξακολουθούν να µην προστατεύονται πλήρως τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα των λεσβιών, των οµοφυλοφίλων, των αµφιφυλόφιλων, των διεµφυλικών 

και των µεσοφυλικών (ΛΟΑ∆Μ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τους συναφείς οργανισµούς να εργαστούν από κοινού 

προκειµένου να διαµορφώσουν µια ολοκληρωµένη πολυετή πολιτική που θα 

προστατεύει τα θεµελιώδη δικαιώµατα των ΛΟΑ∆Μ· τονίζει ωστόσο ότι η 

ολοκληρωµένη αυτή πολιτική πρέπει να σέβεται τις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των οργανισµών της και των κρατών µελών της· 

∆ικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες 

45. καταδικάζει τις διακρίσεις και τον αποκλεισµό που εξακολουθούν να υφίστανται ακόµη 

και σήµερα τα άτοµα µε αναπηρία· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τις 

περιφερειακές και τοπικές αρχές να υλοποιήσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

αναπηρία και, αντίστοιχα, να παρακολουθούν και να εφαρµόζουν τη σχετική 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τη 

νοµοθετική πρωτοβουλία µιας «πράξης για την προσβασιµότητα», µε τη µορφή ενός 

οριζόντιου µέσου που θα είναι σε θέση να προωθήσει την προστασία των ατόµων µε 

αναπηρία και να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές που υπάγονται στην αρµοδιότητα 

της ΕΕ είναι συνεπείς προς τον σκοπό αυτό· επίσης καλεί την Επιτροπή να 

µεγιστοποιήσει τις συνέργειες µεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία, των 

διατάξεων της Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των 

γυναικών και της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

προκειµένου να διασφαλισθεί η ουσιαστική ενάσκηση και η αποτελεσµατική επιβολή 

των αναγνωρισµένων δικαιωµάτων, µεταξύ άλλων, µέσω µέτρων εναρµόνισης και 

εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου και της πολιτιστικής και πολιτικής παρέµβασης·  

46. παροτρύνει την Επιτροπή να καθοδηγήσει τα κράτη µέλη για τη βέλτιστη χρήση των 

ευρωπαϊκών ταµείων σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της ΕΕ δυνάµει της Σύµβασης των 
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Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία καθώς και να στηρίξει 

και να συνεργασθεί στενά µε ΜΚΟ και οργανώσεις για τη διασφάλιση της ορθής 

εφαρµογής της Σύµβασης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη να βελτιώσουν την 

πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην απασχόληση και την κατάρτιση, 

συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, και να παράσχουν 

στήριξη σε συνθήκες αυτόνοµης διαβίωσης των ατόµων αυτών και σε προγράµµατα 

αποϊδρυµατοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Χάρτη·  

47. τονίζει την ανάγκη να γίνει σεβαστό το δικαίωµα πολιτικής συµµετοχής των ατόµων µε 

αναπηρία σε εκλογές· καλεί, εν προκειµένω, την Επιτροπή να συµπεριλάβει 

αξιολόγηση της συµβατότητας µε τη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε 

αναπηρία, στην έκθεσή της για την εφαρµογή των οδηγιών του Συµβουλίου 93/109/ΕΚ 

και 94/80/ΕΚ, οι οποίες προβλέπουν το δικαίωµα ψήφου και της υποβολής 

υποψηφιότητας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δηµοτικές 

εκλογές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά άτοµα µε αναπηρία στην ΕΕ 

που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας χάνουν επίσης το δικαίωµα ψήφου· καλεί 

ως εκ τούτου τα κράτη µέλη να τροποποιήσουν την εθνική τους νοµοθεσία προκειµένου 

µην αφαιρούν συστηµατικά το δικαίωµα ψήφου από τα άτοµα µε αναπηρία που 

στερούνται της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, αλλά, αντιθέτως, να αξιολογούν την 

κάθε περίπτωση χωριστά και να προβλέπουν την παροχή βοήθειας στα άτοµα µε 

αναπηρία στο πλαίσιο των διαδικασιών ψηφοφορίας·  

48. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συµβατότητα της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας µε τις 

απαιτήσεις της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων 

µε αναπηρία και να αξιολογεί µέσω εκτίµησης του αντίκτυπου κάθε µελλοντική 

πρόταση σχετικά µε την εν λόγω σύµβαση· 

∆ιακρίσεις λόγω ηλικίας 

49. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλοί ηλικιωµένοι αντιµετωπίζουν διακρίσεις 

και παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους καθηµερινά, ιδίως όσον αφορά την 

πρόσβαση σε επαρκές εισόδηµα, απασχόληση, υγειονοµική περίθαλψη και σε αναγκαία 

αγαθά και υπηρεσίες· υπενθυµίζει ότι το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων, διακηρύσσει το δικαίωµα των ηλικιωµένων προσώπων να διάγουν 

αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συµµετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό 

βίο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική για τη δηµογραφική αλλαγή, ώστε να 

θέσει σε εφαρµογή το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων·  

50. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κακοµεταχείριση, η παραµέληση και η 

κακοποίηση ηλικιωµένων είναι ευρέως διαδεδοµένες στα κράτη µέλη· καλεί τα κράτη 

µέλη να εγκρίνουν µέτρα ώστε να καταπολεµηθούν οι εις βάρος των ηλικιωµένων 

καταχρηστικές συµπεριφορές και όλες οι µορφές βίας και να προωθηθεί η ανεξαρτησία 

τους µέσα από την παροχή στήριξης για την ανακαίνιση και την προσβασιµότητα των 

κατοικιών· υπενθυµίζει ότι οι ηλικιωµένες γυναίκες ζουν πιο συχνά κάτω από το όριο 

της φτώχειας λόγω των µισθολογικών και, αργότερα, συνταξιοδοτικών ανισοτήτων 

µεταξύ ανδρών και γυναικών· 

51. καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την ενσωµάτωση των νεότερων εργαζοµένων 

στην αγορά εργασίας, ιδίως αυτών που επηρεάζονται από την οικονοµική κρίση, 
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µεταξύ άλλων µε τη διοργάνωση και παροχή κατάρτισης για την κοινωνική πρόοδο των 

νέων·  

Εγκλήµατα µίσους και ρητορική του µίσους 

52. εκφράζει τη λύπη του για τα περιστατικά ρητορικής του µίσους και εγκληµάτων µίσους 

που υποκινούνται από τον ρατσισµό, την ξενοφοβία και τη θρησκευτική µισαλλοδοξία 

ή από προκαταλήψεις έναντι της αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισµού ή της 

ταυτότητας φύλου ενός ατόµου, τα οποία λαµβάνουν χώρα στην ΕΕ σε καθηµερινή 

βάση· ζητεί από τα κράτη µέλη να προστατεύσουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα και να 

προωθήσουν την κατανόηση, την αποδοχή και την ανεκτικότητα µεταξύ των 

διαφορετικών κοινοτήτων στην επικράτειά τους· ζητεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο του 

καθορισµού ευρωπαϊκών πολιτικών κατά των διακρίσεων και στον τοµέα της 

δικαιοσύνης, να θέσει ως προτεραιότητα την πάταξη των εγκληµάτων µίσους· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τον αγώνα κατά των εγκληµάτων µίσους 

και των στάσεων και συµπεριφορών που συνιστούν διακρίσεις αναπτύσσοντας µια 

ολοκληρωµένη στρατηγική για την καταπολέµηση των εγκληµάτων µίσους, της βίας 

λόγω προκατάληψης και των διακρίσεων· 

53. ανησυχεί για την αυξανόµενη χρήση ρητορικής µίσους στο διαδίκτυο και καλεί τα 

κράτη µέλη να θεσπίσουν µια απλή διαδικασία που θα επιτρέπει στους πολίτες να 

καταγγέλλουν τα περιεχόµενα µίσους που εντοπίζουν στο διαδίκτυο· 

54. εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση µε τις έρευνες και τις καταδίκες για εγκλήµατα 

µίσους στα κράτη µέλη· καλεί τα κράτη µέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να 

ενθαρρύνουν την καταγγελία τέτοιων εγκληµάτων, διασφαλίζοντας και την αναγκαία 

προστασία, καθώς τα πορίσµατα του FRA από τις µεγάλης κλίµακας έρευνές του 

καταδεικνύουν µε συνέπεια ότι τα θύµατα εγκληµατικών πράξεων διστάζουν να 

µιλήσουν και να καταγγείλουν τα περιστατικά στην αστυνοµία·  

55. εκφράζει την ανησυχία του διότι ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν µεταφέρει σωστά τις 

διατάξεις της απόφασης πλαισίου 2008/913/∆ΕΥ και καλεί τα κράτη µέλη να 

µεταφέρουν πλήρως και να εφαρµόσουν τα πρότυπα της ΕΕ καθώς και να 

διασφαλίσουν την επιβολή της εθνικής νοµοθεσίας που τιµωρεί τα εγκλήµατα µίσους 

κάθε µορφής, την υποκίνηση στο µίσος και την παρενόχληση, αλλά και κινητοποιεί 

συστηµατικά τις διαδικασίες δίωξης αυτών των ποινικών αδικηµάτων· καλεί την 

Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή µεταφορά της απόφασης πλαισίου και να κινεί 

διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών µελών που δεν το έχουν πράξει· ζητεί 

περαιτέρω επανεξέταση της απόφασης πλαισίου προκειµένου να καλύπτει πλήρως κάθε 

µορφή εγκλήµατος µίσους και εγκληµάτων που διαπράχθηκαν λόγω προκατάληψης ή 

διάκρισης, και να ορίζει µε σαφήνεια συνεπή πρότυπα διερεύνησης και δίωξης·  

56. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στήριξη σε προγράµµατα κατάρτισης για τις αρχές 

επιβολής του νόµου και τις δικαστικές αρχές καθώς και για τους συναφείς φορείς της 

ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη και αντιµετώπιση τόσο των πρακτικών που συνιστούν 

διακρίσεις όσο και των εγκληµάτων µίσους· καλεί τα κράτη µέλη να παρέχουν στις 

αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση και τη δίωξη κατάλληλα εργαλεία και 

δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση αφενός να προσδιορίζουν και να αντιµετωπίζουν τα 

αδικήµατα για τα οποία ισχύει η απόφαση πλαίσιο, και αφετέρου να αλληλεπιδρούν και 
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να επικοινωνούν µε τα θύµατα· 

57. εκφράζει τη µεγάλη ανησυχία του για την άνοδο πολιτικών κοµµάτων που 

εκµεταλλεύονται την τρέχουσα οικονοµική και κοινωνική κρίση για να δικαιολογήσουν 

τα ρατσιστικά, ξενοφοβικά και ισλαµοφοβικά τους µηνύµατα·  

58. καταδικάζει σθεναρά τις πρακτικές εκφοβισµού και διώξεων κατά των µειονοτήτων, 

ιδίως κατά των Ροµά και των µεταναστών, από παραστρατιωτικές οµάδες, ορισµένες 

από τις οποίες συνδέονται άµεσα µε πολιτικό κόµµα· καλεί τα κράτη µέλη να θέσουν 

εκτός νόµου και να τιµωρούν τέτοιες πρακτικές·  

∆ικαιώµατα των µεταναστών και των αιτούντων διεθνή προστασία 

59. εκφράζει τη λύπη του για την επαναλαµβανόµενη και τραγική απώλεια ανθρώπινων 

ζωών στη Μεσόγειο και τον ρόλο των παράνοµων διακινητών και λαθρεµπόρων, που 

παραβιάζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα των µεταναστών· επισηµαίνει ότι η ΕΕ και τα 

κράτη µέλη πρέπει να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για να αποτραπούν 

περαιτέρω τραγωδίες στην θάλασσα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να 

συµπεριλάβουν την αλληλεγγύη και τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 

µεταναστών και των αιτούντων άσυλο στον πυρήνα των µεταναστευτικών πολιτικών 

της ΕΕ, και συγκεκριµένα: 

– υπογραµµίζει την ανάγκη για µια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ που θα ενισχύσει 

την συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· ενθαρρύνει την 

ΕΕ και τα κράτη µέλη να θέτουν τον σεβασµό των δικαιωµάτων των µεταναστών 

στον πυρήνα κάθε συµφωνίας διµερούς ή πολυµερούς συνεργασίας µε τρίτες 

χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών επανεισδοχής, των εταιρικών 

σχέσεων για την κινητικότητα και των συµφωνιών τεχνικής συνεργασίας· 

– υπενθυµίζει στα κράτη µέλη τις διεθνείς υποχρεώσεις τους να παρέχουν βοήθεια 

σε άτοµα που κινδυνεύουν στη θάλασσα· 

– καλεί τα κράτη µέλη να τροποποιήσουν ή να αναθεωρήσουν οιαδήποτε 

νοµοθεσία τιµωρεί τα άτοµα που συνδράµουν τους µετανάστες που βρίσκονται σε 

κίνδυνο στη θάλασσα· 

– καλεί όλα τα κράτη µέλη να συµµετέχουν σε προγράµµατα απανεγκατάστασης 

της ΕΕ, και ενθαρρύνει την χρήση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους·  

– παροτρύνει τα κράτη µέλη να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής 

σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα θεµελιώδη δικαιώµατα και 

ασύλου, µε ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτα άτοµα και στον περιορισµό του 

κινδύνου κοινωνικού αποκλεισµού των αιτούντων άσυλο· καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθεί στενά την εφαρµογή του Κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου 

(ΚΕΣΑ), και ιδίως της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, µε ιδιαίτερη προσοχή στους 

αιτούντες άσυλο για τους οποίους απαιτούνται ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις· 

– ζητεί την θέσπιση ενός αποτελεσµατικού και εναρµονισµένου συστήµατος 

χορήγησης ασύλου της ΕΕ για την δίκαιη κατανοµή των αιτούντων άσυλο µεταξύ 
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των κρατών µελών· 

– εκφράζει τη λύπη του για τα καταγγελθέντα περιστατικά βίαιης απώθησης στα 

σύνορα της ΕΕ· υπενθυµίζει στα κράτη µέλη την υποχρέωσή τους να σέβονται 

την αρχή της µη επαναπροώθησης όπως αναγνωρίζεται από την Σύµβαση της 

Γενεύης και από το Ε∆Α∆ και της απαγόρευσης των οµαδικών απελάσεων 

δυνάµει του άρθρου 19 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, τους οργανισµούς της και τα κράτη 

µέλη να µεριµνήσουν για την συµµόρφωση µε αυτές και άλλες διεθνείς και 

ενωσιακές υποχρεώσεις· 

60. θεωρεί ότι τα παιδιά µετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ιδίως όταν είναι ασυνόδευτα· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν το ψήφισµα του Κοινοβουλίου 

της 12ης Σεπτεµβρίου 2013 σχετικά µε την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων 

στην ΕΕ· καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πλήρως τη δέσµη του ΚΕΣΑ (κοινού 

ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου) προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση των 

ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ· επικροτεί την απόφαση του ∆ικαστηρίου στην 

υπόθεση C-648/11, στην οποία αναφέρεται ότι το υπεύθυνο κράτος µέλος για την 

εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη από 

ασυνόδευτο ανήλικο είναι το κράτος στο οποίο ευρίσκεται ο ανήλικος µετά την 

υποβολή σε αυτό αίτησης ασύλου· υπενθυµίζει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι 

πρωτίστως παιδιά και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, βασική αρχή των κρατών µελών και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και όχι οι 

µεταναστευτικές πολιτικές· 

61. ζητεί να αξιολογηθεί ο τρόπος µε τον οποίο δαπανήθηκαν πόροι που διατέθηκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν για εσωτερικές υποθέσεις, ιδίως δε οι πόροι που χορηγήθηκαν για 

την υποδοχή αιτούντων άσυλο· καλεί την ΕΕ να λάβει µέτρα όταν διαπιστώνεται ότι οι 

εν λόγω πόροι χρησιµοποιούνται για δραστηριότητες που δεν συνάδουν µε την 

προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων· 

62. ζητεί να παρέχεται συνδροµή στα κράτη µέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα 

της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν για την αποκατάσταση των συστηµικών κενών όσον 

αφορά τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες ασύλου που έχουν επιδεινωθεί από 

την αύξηση του αριθµού των αιτούντων άσυλο·  

63. καλεί τα κράτη µέλη να επικυρώσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τη Σύµβαση του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για τη ∆ράση κατά της εµπορίας ανθρώπων·  

Αλληλεγγύη στην οικονοµική κρίση  

64. εκφράζει την δυσαρέσκειά του για τον τρόπο µε τον οποίο η χρηµατοπιστωτική και 

οικονοµική κρίση και η κρίση του δηµόσιου χρέους, παράλληλα µε τα δηµοσιονοµικά 

µέτρα που ελήφθησαν, έχει πλήξει τα οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 

οδηγώντας συχνά σε φτώχεια, αποκλεισµό και αποµόνωση· 

65. τονίζει ότι τα κράτη µέλη που προβαίνουν σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και 

διορθωτικά µέτρα στα κοινωνικά και οικονοµικά τους συστήµατα υπόκεινται σε κάθε 

περίσταση στην υποχρέωση σεβασµού του Χάρτη· 
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Εγκληµατικότητα και πάταξη της διαφθοράς 

66.  υπογραµµίζει ότι το έγκληµα της διαφθοράς, ιδίως το οργανωµένο έγκληµα, αποτελεί 

σοβαρή παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και απειλή για τη δηµοκρατία και το 

κράτος δικαίου· υπογραµµίζει ότι η διαφθορά, δεδοµένου ότι εκτρέπει δηµόσια 

κονδύλια από τους στόχους κοινής ωφέλειας για τους οποίους προορίζονται, µειώνει το 

επίπεδο και την ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών, ζηµιώνοντας ως εκ τούτου σοβαρά 

την ίση µεταχείριση όλων των πολιτών· παροτρύνει τα κράτη µέλη και τα Ευρωπαϊκά 

θεσµικά όργανα να αναπτύξουν αποτελεσµατικά εργαλεία για την πρόληψη, την 

καταπολέµηση και την τιµωρία της διαφθοράς και του εγκλήµατος και να συνεχίσουν 

να ελέγχουν τακτικά τη χρήση των δηµόσιων κονδυλίων, είτε αυτά είναι ευρωπαϊκά 

είτε εθνικά· για τον σκοπό αυτό, καλεί τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα να 

διευκολύνουν άµεσα τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρέχοντας επαρκείς 

εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσµατικότητας· 

67. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέµηση 

της διαφθοράς συνοδευόµενη από αποτελεσµατικά µέσα· καλεί όλα τα κράτη µέλη και 

την ΕΕ να προσχωρήσουν στη Σύµπραξη για την ανοικτή διακυβέρνηση και να 

αναπτύξουν συγκεκριµένες στρατηγικές για την προώθηση της διαφάνειας, την 

ενίσχυση της υπευθυνότητας των πολιτών και την καταπολέµηση της διαφθοράς· καλεί 

τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

περιλαµβάνονται στην έκθεση για την καταπολέµηση της διαφθοράς και στο ψήφισµα 

του Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 «σχετικά µε το οργανωµένο έγκληµα, τη 

διαφθορά και τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες: συστάσεις 

για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν», και να ενισχύσουν την 

αστυνοµική και δικαστική συνεργασία για την καταπολέµηση της διαφθοράς·  

68. παροτρύνει τα κράτη µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέµηση 

κάθε λογής σοβαρού οργανωµένου εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της εµπορίας 

ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης, των βασανιστηρίων και 

της καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως όταν πρόκειται για τις γυναίκες και τα παιδιά·  

69. τονίζει ότι η εµπορία ανθρώπων και κάθε µορφή εκµετάλλευσης και εγκληµατικών 

δραστηριοτήτων εµφανίζονται ολοένα και συχνότερα στην Ευρώπη και έχουν 

τροφοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια από τη ραγδαία αύξηση του αριθµού µεταναστών 

εντός και εκτός της ΕΕ· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να ισχυροποιήσει την 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την εµπορία ανθρώπων προκειµένου να βελτιωθεί η 

εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών·  

Συνθήκες κράτησης στις φυλακές, και σε άλλους χώρους στέρησης της ελευθερίας 

70. υπενθυµίζει ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατα των κρατουµένων πρέπει να διασφαλίζονται 

από τις εθνικές αρχές· καταδικάζει τις κακές συνθήκες κράτησης στις φυλακές και 

άλλων χώρων στέρησης της ελευθερίας πολλών κρατών µελών, µεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται τα προβλήµατα του υπερπληθυσµού των σωφρονιστικών 

καταστηµάτων και της κακής συµπεριφοράς προς τους κρατουµένους· 

72. επαναλαµβάνει τις συστάσεις προς την Επιτροπή που περιλαµβάνονται στο ψήφισµά 

του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εντάλµατος 
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σύλληψης (2013/2109(INL))· 

73. εκφράζει τη λύπη του διότι οι τρεις αποφάσεις πλαίσια για τη µεταφορά των 

καταδίκων, για τα µέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις, και για το 

Ευρωπαϊκό Ένταλµα Επιτήρησης, οι οποίες προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες µείωσης 

του υπερπληθυσµού στις φυλακές, εφαρµόστηκαν από µερικά µόνο κράτη µέλη· 

74. καλεί την Επιτροπή να εκτιµήσει τις επιπτώσεις των πολιτικών κράτησης και των 

συστηµάτων ποινικής δικαιοσύνης στα παιδιά· επισηµαίνει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ τα 

δικαιώµατα των παιδιών θίγονται άµεσα στην περίπτωση παιδιών που ζουν σε κέντρα 

κράτησης µαζί µε τους γονείς τους· υπογραµµίζει το γεγονός ότι, σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις, 800.000 παιδιά στην ΕΕ χωρίζονται από τους γονείς τους ετησίως λόγω 

φυλάκισης ενός από αυτούς, γεγονός που έχει αντίκτυπο στα δικαιώµατα των παιδιών 

ποικιλοτρόπως· 

∆ικαιοσύνη 

75. επισηµαίνει ότι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης βασισµένου στην 

αµοιβαία αναγνώριση και τις νοµικές διασφαλίσεις, που εναρµονίζει ως εκ τούτου τα 

διάφορα συστήµατα δικαιοσύνης των κρατών µελών, ιδίως σε ποινικά θέµατα, πρέπει 

να συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων 

στο θεµατολόγιο της ΕΕ στον τοµέα της δικαιοσύνης για το 2020· θεωρεί ότι η 

αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ για τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα είναι καίριας σηµασίας για την εµπιστοσύνη των πολιτών στην 

ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης· 

76. υπενθυµίζει ότι το δικαίωµα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και σε ένα ανεξάρτητο και 

αµερόληπτο δικαστήριο είναι ζωτικής σηµασίας για την προστασία όλων των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, τα οποία είναι αποτελεσµατικά µόνον όταν µπορούν να 

προβληθούν ενώπιον των δικαστηρίων, για τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου· 

υπενθυµίζει ότι είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των 

συστηµάτων δικαιοσύνης, αστικών και ποινικών και ότι παρέχονται εγγυήσεις για την 

ανεξαρτησία του δικαστικού σώµατος·  

77. καλωσορίζει τη διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Πύλη για τη ∆ικαιοσύνη την οποία 

διαχειρίζεται η Επιτροπή και η οποία παρέχει στους επαγγελµατίες και το κοινό 

πληροφορίες για τα δικαστικά συστήµατα, αποτελεί πρακτικό εργαλείο για τη βελτίωση 

της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, και διαθέτει ειδική ενότητα για τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα µε στόχο την ενηµέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες προσφυγής τους 

σε περίπτωση παραβίασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους· 

78. εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο µε στόχο την εναρµόνιση των διαδικαστικών εγγυήσεων σε ποινικές 

διαδικασίες των κρατών µελών καθώς και για τον ευεργετικό αντίκτυπό τους στους 

πολίτες· επαναλαµβάνει τη σηµασία της έγκρισης νοµοθεσίας της ΕΕ για τα δικονοµικά 

δικαιώµατα που θα συνάδει µε το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που κατοχυρώνεται 

στον Χάρτη, στις διεθνείς συνθήκες περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο 

συνταγµατικό δίκαιο των κρατών µελών·  
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79. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πρόσβασης σε νοµική συνδροµή σε 

πολλά κράτη µέλη και για το γεγονός ότι αυτό επηρεάζει το δικαίωµα πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους· θεωρεί ουσιώδους σηµασίας 

να εγκρίνει η ΕΕ µια ισχυρή και περιεκτική οδηγία για την πρόσβαση σε νοµική 

συνδροµή· 

Ιθαγένεια 

80. θεωρεί ότι η ενεργός και συµµετοχική ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να ενθαρρυνθεί 

µέσω της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες, µε διαφάνεια, καλή διακυβέρνηση 

και διοίκηση, δηµοκρατική συµµετοχή και εκπροσώπηση, και µε λήψη των αποφάσεων 

όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες της Ένωσης· επιµένει στην ανάγκη 

διασφάλισης της πλήρους συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη 

αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως την εγγυάται το άρθρο 11 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπογραµµίζει εν προκειµένω τη σηµασία των αρχών της 

διαφάνειας και του διαλόγου· επισηµαίνει ότι το δικαίωµα των πολιτών στην πρόσβαση 

σε έγγραφα που τηρούν οι δηµόσιοι οργανισµοί κάνει πιο υπεύθυνους τους πολίτες και 

τους επιτρέπει να ελέγχουν και να αξιολογούν τις δηµόσιες αρχές, καθώς και να τους 

ζητούν λογοδοσία·  

81. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή εκστρατειών 

ενηµέρωσης σχετικά µε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα συναφή δικαιώµατα: τα 

δικαιώµατα σε διπλωµατική και προξενική προστασία, το δικαίωµα υποβολής 

αναφοράς, το δικαίωµα υποβολής καταγγελιών στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, 

δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

το δικαίωµα κατάθεσης πρωτοβουλιών πολιτών· 

82. επικροτεί την αποφασιστικότητα του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή να διασφαλίσει 

χρηστή διοίκηση και διαφάνεια των θεσµικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης· 

83. υπενθυµίζει ότι η ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους 

είναι αναπόσπαστο τµήµα του δικαιώµατος σε χρηστή διοίκηση, το οποίο 

περιλαµβάνεται στον Χάρτη· ζητά από τα κράτη µέλη να επιδεικνύουν ιδιαίτερη 

προσοχή στα πλέον µειονεκτούντα άτοµα και να τους εξηγούν τα δικαιώµατά τους 

καθώς και να τα στηρίζουν ώστε να γίνονται σεβαστά·  

84. επαναλαµβάνει τη σηµασία της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ) ως νέου 

δικαιώµατος των πολιτών που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας µε στόχο την αύξηση 

της συµµετοχικής δηµοκρατίας στην ΕΕ· επισηµαίνει τη σηµασία της ΠΕΠ ως ισχυρού 

µέσου για την παροχή στους ευρωπαίους πολίτες του άµεσου δηµοκρατικού 

δικαιώµατος της συµβολής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, παράλληλα µε 

το δικαίωµα των ευρωπαίων πολιτών να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το δικαίωµά τους να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο 

∆ιαµεσολαβητή· 

85. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο των πρωτοβουλιών ευρωπαίων πολιτών 

(ΠΕΠ), υιοθετώντας µια προσέγγιση φιλική προς τους πολίτες για την αντιµετώπιση 

όλων των ανεπαρκειών του εν λόγω µέσου στην επερχόµενη αναθεώρηση του 

κανονισµού 211/20118, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις εκστρατείες ενηµέρωσης των 
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πολιτών σχετικά µε τη χρήση της ΠΕΠ και των δυνατοτήτων της να επηρεάσει τη 

διαδικασία χάραξης πολιτικών της ΕΕ· 

Θύµατα εγκλήµατος 

86. εκτιµά ότι η προστασία των θυµάτων εγκλήµατος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· 

καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν δεόντως και χωρίς καθυστέρηση την οδηγία της 

ΕΕ για τα θύµατα (2012/29/ΕΚ), ούτως ώστε να προλάβουν την προθεσµία της 16ης 

Νοεµβρίου 2015 για την µεταφορά στο εθνικό δίκαιο· καλεί επίσης την Επιτροπή και 

τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 της οδηγίας, τη συλλογή 

συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε τη µεταφορά της, ιδίως σχετικά µε τον τρόπο µε 

τον οποίο τα θύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των θυµάτων εγκληµάτων που 

διαπράχθηκαν λόγω διακρίσεων, έχουν πρόσβαση στα δικαιώµατά τους· θεωρεί ότι 

πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά για την προστασία των θυµάτων εγκλήµατος· ότι θα 

πρέπει να ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους και να εξασφαλίζονται 

αποτελεσµατικά συστήµατα παραποµπής και προγράµµατα κατάρτισης για τους 

αστυνοµικούς και τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα ώστε να 

δηµιουργείται σχέση εµπιστοσύνης µε τα θύµατα, όπως έχει δείξει η έρευνα του FRA 

(Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ) σχετικά µε την υποστήριξη των 

θυµάτων· επικροτεί την έγκριση, το 2013, του κανονισµού για την αµοιβαία 

αναγνώριση µέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις·  

87. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

Or. en 

 

 


