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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η προώθηση και η ενίσχυση της προστασίας 

και της πλήρους ανάπτυξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις Συνθήκες και 

το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, πιο 

συγκεκριμένα, να διασφαλισθεί ότι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται στο 

άρθρο 2 και όλα τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης ΕΕ γίνονται σεβαστές και προωθούνται 

από την ΕΕ και τους θεσμούς της και από το σύνολο των κρατών μελών· τονίζει ότι τα 

ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αυτής και 

υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν υποδειγματική συμπεριφορά σε 

σχέση με την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών· 

2. τονίζει ότι η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ) συμβάλλει 

σημαντικά στην διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών των πολιτών και των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνει γνώση της 

γνωμοδότησης αριθ. 2/13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία το 

Δικαστήριο συμπεραίνει ότι το σχέδιο συμφωνίας σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ 

στην ΕΣΑΔ δεν είναι συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να εξετάσουν τα θέματα που έθιξε το Δικαστήριο το συντομότερο δυνατό, προκειμένου 

να εκπληρωθεί στο ακέραιο η υποχρέωση προσχώρησης στην ΕΣΑΔ, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ, και να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις το 

ταχύτερο δυνατό, κατά τρόπο που θα προσθέτει αξία στην προστασία των δικαιωμάτων 

στο εσωτερικό της ΕΕ· 

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις, περιλαμβανομένων 

των διεθνών συμφωνιών, και όλες εν γένει οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να ελέγχονται ώστε 

να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 

καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλη η νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως τα 

προγράμματα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής, τα οποία έχουν επηρεάσει 

αρνητικά τις συνθήκες ζωής πολλών ανθρώπων, να εφαρμόζονται πάντοτε σύμφωνα με 

τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (άρθρο 

151 ΣΛΕΕ), ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των οικονομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων· 

4. φρονεί πως οι παραβιάσεις δικαιωμάτων, καταχρήσεις ή ανισότητες στα κράτη μέλη 

υποσκάπτουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου καθώς και την εμπιστοσύνη των 

πολιτών στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει τον ρόλο του 

Κοινοβουλίου, ως του μόνου άμεσα εκλεγμένου θεσμικού οργάνου, στον ενδελεχή έλεγχο 

των νομοθετικών προτάσεων και πολιτικών για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς 

τον Χάρτη· καλεί τον νομοθέτη της ΕΕ να προαγάγει τις αξίες της ΕΕ, όπως απαιτεί το 

άρθρο 3 ΣΕΕ, και συγκεκριμένα την κοινωνική ένταξη και την ισότητα, όπως επιβάλλουν 

τα άρθρα 8, 9 και 10 της ΣΛΕΕ·  
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5. υπενθυμίζει πως χρειάζεται, στο πλαίσιο αυτό περισσότερο από ό,τι ποτέ, να 

εξασφαλιστεί συνάφεια μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών, περιλαμβανομένων 

των διεθνών συμφωνιών, στο ζήτημα της προστασίας και της προώθησης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τονίζει ότι η νομοθεσία και η 

διαμόρφωση της πολιτικής στα πεδία της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και η εξωτερική 

διάσταση των πολιτικών της Ένωσης θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και προς την ΕΣΑΔ, διότι σκοπός της πολιτικής στα πεδία της 

ασφάλειας και της δικαιοσύνης πρέπει να είναι η εξασφάλιση και η προστασία της 

ελευθερίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

6. τονίζει τη σημασία που έχει να διασφαλισθεί σε όλα τα κράτη μέλη η αποτελεσματική και 

συνεκτική προστασία του κράτους δικαίου και η πρόληψη των παραβιάσεων των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και αναγνωρίζει ότι το κράτος δικαίου διαδραματίζει καίριο 

ρόλο στην πρόληψη τέτοιων παραβιάσεων· υπενθυμίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα 

συνιστούν αναπόσπαστο μέρος των αξιών της ΕΕ και ότι το άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ 

προβλέπει μια διαδικασία για την αντιμετώπιση κάθε σοβαρής και διαρκούς παραβίασης 

ή του σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών του άρθρου 2 της ΣΕΕ από ένα 

κράτος μέλος και τονίζει ότι το άρθρο 7 πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο ομοιόμορφο 

για όλα τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείρισή τους· 

7. επικροτεί κατά συνέπεια τις διατάξεις πλαίσιο που ενέκρινε η Επιτροπή στις 11 Μαρτίου 

2014 σε σχέση με ένα νέο πλαίσιο στην ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, καθώς 

και την απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, 

σχετικά με την καθιέρωση συνεχούς διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο 

για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ, δεδομένου ότι θα πρέπει να 

εφαρμόζονται και οι δυο μηχανισμοί πριν από την κίνηση των διαδικασιών σύμφωνα με 

το άρθρο 7 ΣΕΕ, και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενημερώνουν το 

Κοινοβούλιο τακτικά· 

8. επισημαίνει ωστόσο ταυτόχρονα τα σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή του, και 

συγκεκριμένα το γεγονός ότι η επίσημη αναγνώριση της ύπαρξης σοβαρής και διαρκούς 

παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 2 ΣΕΕ απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο· 

9. καλεί επειγόντως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια 

πρόσθετη διαδικασία για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι, με την 

επιφύλαξη των υφισταμένων διαδικασιών που ήδη εφαρμόζονται σε περίπτωση σοβαρών 

και διαρκών παραβιάσεων, η προτεινόμενη εναλλακτική λύση πρέπει να: 

 (α)  διευρύνει την εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ώστε να 

περιλάβει την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους 

δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, τόσο στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και πέρα από αυτή, και για να του επιτραπεί να 

δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων από 

ένα κράτος μέλος· 

 (β)  δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή, βάσει των ευρημάτων των εκθέσεων που 

συντάσσει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να κινεί τις διαδικασίες 
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παράβασης που προβλέπονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί πραγματικά 

ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη· 

10. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 

εθνικών κοινοβουλίων, καθώς επίσης μεταξύ των οργάνων αυτών και του Συμβουλίου 

της Ευρώπης και άλλων οργανισμών· τονίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων αποτελεί βασική αρχή της δημοκρατίας και εκφράζει τη λύπη του για κάθε 

μορφής διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων και ευάλωτων ανθρώπων και κοινοτήτων, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, και επισημαίνει την απόφαση του Συμβουλίου να 

παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

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

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

12. τονίζει την ανάγκη να ισχυροποιηθεί η θεσμική διαφάνεια, η δημοκρατική λογοδοσία και 

η δεκτικότητα στην ΕΕ και παροτρύνει τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη 

μέλη: 

 – να εντείνουν τις προσπάθειές τους με στόχο την αναθεώρηση, χωρίς καθυστέρηση, 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα 

έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ώστε να 

εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και απλοποίηση των διαδικασιών για τη 

δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα· καλεί την Επιτροπή, στο 

πλαίσιο αυτό, να επαναλάβει τη νομοθετική πρωτοβουλία μιας «πράξης για την 

προσβασιμότητα», με τη μορφή ενός οριζόντιου μέσου που θα είναι σε θέση να 

προωθήσει την προστασία των προσώπων με αναπηρία και να διασφαλίσει ότι όλες οι 

πολιτικές της ΕΕ είναι συνεπείς προς τον σκοπό αυτό· 

 – να προβούν σε αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία των 

πολιτών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011) μέσα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική 

περίοδο, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της με την εφαρμογή τροποποιήσεων για την 

εξάλειψη τυχόν διοικητικών, οργανωτικών και οικονομικών εμποδίων εξαιτίας των 

οποίων δεν μπορούν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να ασκήσουν πραγματικά τη 

δημοκρατική επιρροή τους στις πολιτικές της Ένωσης μέσω της πρωτοβουλίας των 

πολιτών, όπως προβλέπουν οι Συνθήκες· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στην 

πρότασή της και τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να σταματήσει ο αποκλεισμός 

ορισμένων ομάδων πολιτών όπως π.χ. των τυφλών και εκείνων που ζουν στο 

εξωτερικό, από την άσκηση του δικαιώματός τους να στηρίζουν πρωτοβουλίες 

πολιτών, εφόσον αυτός ο αποκλεισμός περιορίζει την ισότητα και τη δυνατότητα 

δραστηριοποίησης μεταξύ των πολιτών· 

 – να προβούν σε αναθεώρηση της οδηγίας αριθ. 93/109/ΕΚ για τις λεπτομέρειες 

άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα 

κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε 

πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές 

εκλογές στη χώρα διαμονής τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν τη δυνατότητα 

σε όλους τους πολίτες τους να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμένουν εκτός ΕΕ, ιδίως με την έγκαιρη 
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πραγματοποίηση μιας εκστρατείας ενημέρωσης· 

 – να δώσουν την κατάλληλη προσοχή στη διαρκώς πολυπληθέστερη κατηγορία 

ψηφοφόρων που αποκλείονται εντελώς όσον αφορά τις εθνικές εκλογές, διότι δεν 

μπορούν να ψηφίσουν ούτε στην πατρίδα τους ούτε στη χώρα που διαμένουν. 
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