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Τροπολογία 1
Morten Messerschmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό 
πλαίσιο της ΕΕ
(2017/2089(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 27α. υπογραμμίζει ότι η, με πλήρη 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
επαναφορά των εθνικών συνοριακών 
ελέγχων έχει στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων 
αποτελέσει αναγκαιότητα και επιτυχία, 
καθώς έχει εμποδίσει τη διέλευση 
λαθρομεταναστών και τη διακίνηση 
ναρκωτικών και όπλων μεταξύ κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να σεβαστεί τα κράτη μέλη που 
επιλέγουν να ελέγξουν τα σύνορά τους 
προς το βέλτιστο συμφέρον ολόκληρης 
της Ένωσης·
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Τροπολογία 2
Morten Messerschmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό 
πλαίσιο της ΕΕ
(2017/2089(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπενθυμίζει την υποχρέωση για 
προσχώρηση στην ΕΣΔΑ, που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 ΣΕΕ· ζητεί από 
την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για την εξάλειψη των νομικών φραγμών 
που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προσχώρησης και να υποβάλει 
νέο σχέδιο συμφωνίας για την 
προσχώρηση της Ένωσης στο ΕΔΑΔ, το 
οποίο θα παρέχει θετικές λύσεις στις 
αντιρρήσεις που διατύπωσε το ΔΕΕ στη 
γνώμη 2/13 της 18ης Δεκεμβρίου 2014· 
θεωρεί ότι η ολοκλήρωσή της θα 
προσφέρει περαιτέρω διασφαλίσεις όσον 
αφορά την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης και 
των προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση, και ειδικότερα τη δυνατότητα 
προσφυγής ενώπιον του ΕΔΑΔ για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
οφειλόμενες σε πράξεις θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ ή κρατών μελών κατά την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
ΕΣΔΑ· θεωρεί, ακόμα, ότι η νομολογία του 
ΕΔΑΔ θα προσφέρει μια πρόσθετη βάση 
για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
ενέργειες της ΕΕ για τον σεβασμό και την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

28. υπενθυμίζει την υποχρέωση για 
προσχώρηση στην ΕΣΔΑ, που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 ΣΕΕ· ζητεί από 
την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για την εξάλειψη των νομικών φραγμών 
που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προσχώρησης και να υποβάλει 
νέο σχέδιο συμφωνίας για την 
προσχώρηση της Ένωσης στο ΕΔΑΔ, το 
οποίο θα παρέχει θετικές λύσεις στις 
αντιρρήσεις που διατύπωσε το ΔΕΕ στη 
γνώμη 2/13 της 18ης Δεκεμβρίου 2014· 
θεωρεί ότι η ολοκλήρωσή της θα 
προσφέρει περαιτέρω διασφαλίσεις όσον 
αφορά την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης και 
των προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση, και ειδικότερα τη δυνατότητα 
προσφυγής ενώπιον του ΕΔΑΔ για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
οφειλόμενες σε πράξεις θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ ή κρατών μελών κατά την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
ΕΣΔΑ· θεωρεί, ακόμα, ότι η νομολογία του 
ΕΔΑΔ θα προσφέρει μια πρόσθετη βάση 
για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
ενέργειες της ΕΕ για τον σεβασμό και την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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και των θεμελιωδών ελευθεριών στους 
τομείς των πολιτικών δικαιωμάτων, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων, επιπλέον της σχετικής 
νομολογίας του ΔΕΕ· 

και των θεμελιωδών ελευθεριών στους 
τομείς των πολιτικών δικαιωμάτων, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων, επιπλέον της σχετικής 
νομολογίας του ΔΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, 
εκφράζει την αποδοκιμασία του για το 
γεγονός ότι το ΔΕΕ δεν έχει ακόμη 
χορηγήσει στους δικαστές το δικαίωμα 
να εκφράζουν ελεύθερα αντίθετες 
απόψεις, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με 
τον διαρκώς πιο πολιτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι αποφάσεις του 
Δικαστηρίου· εκφράζει αμφιβολίες για το 
κατά πόσον η εν λόγω πολιτική είναι 
αιτιολογημένη σε μια σύγχρονη 
δημοκρατία· σημειώνει ότι το ΕΔΑΔ στο 
Στρασβούργο εφάρμοζε επί πολλά χρόνια 
την πρακτική του να επιτρέπει να 
εκφράζονται αντίθετες απόψεις, η οποία 
έχει οδηγήσει σε καλύτερη και σαφέστερη 
νομολογία·
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