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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα τα άρθρα 44 και 51,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Η ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το δίλημμα μιας στενότερης ή 
ευρύτερης εφαρμογής του Χάρτη σε εθνικά μέτρα» που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 
2016 από το Θεματικό Τμήμα Γ της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την καθιέρωση 
μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα1, ιδίως την παράγραφο 20,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις πιθανές 
εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 
ιδίως την παράγραφο 45,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) αναγνωρίζονται τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές που 
περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο 
Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη, οι διατάξεις του 
απευθύνονται, μεταξύ άλλων, στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη ορίζεται ότι 
οι διατάξεις του απευθύνονται στα κράτη μέλη «μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ένωσης»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 51 παράγραφος 1 ορίζεται ότι τα όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης «προάγουν την εφαρμογή» του Χάρτη· τονίζει ότι ο Χάρτης 
δεν αποτελεί απλώς ένα σύνολο απαγορεύσεων, αλλά θα πρέπει επίσης να θεωρείται 
εργαλείο για τη λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εκπλήρωση των διατάξεών του·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 6 της ΣΕΕ τονίζεται επίσης ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) γίνεται αναφορά στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα 

                                               
1 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
2 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.
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όπως αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μελέτη που πραγματοποίησε το Νοέμβριο 2017 σχετικά με 
την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ1

εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η σημασία του Χάρτη για τις δραστηριότητες της Επιτροπής 
στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(συνθήκη ΕΜΣ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ελάχιστη προσοχή δίνεται στα κοινωνικά δικαιώματα του Χάρτη στο πλαίσιο της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά 
πρέπει όντως να θεωρούνται θεμελιώδη δικαιώματα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΟΘΔ) έχει διατυπώσει πολλές συστάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις γνωμοδοτήσεις του με τίτλο «Βελτίωση 
της πρόσβασης σε διορθωτικά μέτρα στον τομέα των επιχειρήσεων και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου σε επίπεδο ΕΕ»2 και «Προκλήσεις και ευκαιρίες για την 
εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»3·

1. τονίζει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζεται με πλήρη 
σεβασμό της ΕΣΔΑ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη σπουδαιότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και καλεί 
την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ και να 
δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην εξέταση της δυνατότητας προσχώρησης της ΕΕ 
στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

2. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 
51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι οι διαφορετικές ερμηνείες 
επιτείνουν τη σύγχυση και καθιστούν την εφαρμογή του Χάρτη ασαφή και μη 
ικανοποιητική4·

3. καλεί την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά 
την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

4. τονίζει ότι το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη ζητεί την προαγωγή των δικαιωμάτων 
και αρχών που θεσπίζονται σε αυτόν και τονίζει το σύνδεσμο μεταξύ των αξιών της 
Ένωσης, του Χάρτη και των κριτηρίων της Κοπεγχάγης για την προσχώρηση τρίτων 
χωρών στην Ένωση· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει μέχρι σήμερα στη 
διάθεσή της ένα συνεκτικό μηχανισμό για την προστασία της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 20185, ο οποίος θα καθιστούσε δυνατό τον 

                                               
1 «The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework» (Η εφαρμογή 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Τμήμα πολιτικής Γ – Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές 
υποθέσεις, Νοεμβρίου 2017.
2 ΟΘΔ, γνωμοδότηση 1/2017, 10 Απριλίου 2017.
3 ΟΘΔ, γνωμοδότηση 4/2018, 24 Σεπτεμβρίου 2018.
4 Βλέπε, ενδεικτικά, τμήμα 2.3 της γνωμοδότησης 4/2018 του ΟΘΔ της 24ης Σεπτεμβρίου 2018.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0456.
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συστηματικό έλεγχο των εξελίξεων στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ 
και στα κράτη μέλη που καθιστούν απαραίτητη τη λήψη μέτρων για την προστασία και 
υλοποίηση των δικαιωμάτων, ελευθεριών και αρχών του Χάρτη· προτείνει, ειδικότερα, 
οι όροι που εκτίθενται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα να μην χρησιμοποιούνται μόνο ως προϋποθέσεις για την προσχώρηση αλλά 
τα κράτη μέλη να αξιολογούνται βάσει αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα·

5. επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο και καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να εξετάσουν, κατά την επόμενη αναθεώρηση της Συνθήκης, τη 
δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη·

6. καλεί την Επιτροπή, τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις και 
περιφερειακές διοικήσεις των κρατών μελών να συμβουλεύονται τακτικά τον ΟΔΘ 
όταν διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί, επιπλέον, να εισαχθεί στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μια υποχρεωτική αξιολόγηση και επανεξέταση της τήρησης 
των διατάξεων του Χάρτη από τα κράτη μέλη·

7. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη συστηματικών εκτιμήσεων αντικτύπου στα 
θεμελιώδη δικαιώματα προτού η Επιτροπή εγκρίνει τις νομοθετικές της προτάσεις και 
καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να πραγματοποιούν 
ανεξάρτητους και διεξοδικούς ελέγχους συμβατότητας και εκτιμήσεις αντικτύπου στα 
θεμελιώδη δικαιώματα για κάθε νομοθετική πρόταση, διασφαλίζοντας συνεπώς μια με 
ενιαίο τρόπο προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής·

8. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να προβλέψουν συστηματικές 
μορφές διαβούλευσης με φορείς και θεσμικά όργανα που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και σχετικά με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ειδικότερα· παραπέμπει εν προκειμένω στον ΟΔΘ και στα 
αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών·

9. επισημαίνει ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί1 ότι η Επιτροπή πρέπει να σέβεται 
πλήρως τον Χάρτη και όταν ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει της 
συνθήκης ΕΜΣ, ιδίως όσον αφορά την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας, και ότι η 
ίδια υποχρέωση υφίσταται για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που διατυπώνονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να λάβει σε μεγαλύτερο 
βαθμό υπόψη της τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο 
της κοινωνικοοικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη 
συμβατότητα με τις κοινωνικές διατάξεις του Χάρτη·

10. επισημαίνει ότι τα κενά στη μεταφορά και την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα 
κράτη μέλη μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην ενάσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της ΕΕ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον ρόλο της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, η οποία έχει συνεπώς την τελική – αν όχι την κύρια 
– ευθύνη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εν ανάγκη και μέσω 
διαδικασιών επί παραβάσει· ζητεί εν προκειμένω αποφασιστικότερο ηγετικό ρόλο που 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 20 Σεπτεμβρίου 2016, Ledra Advertising Ltd και 
λοιποί κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ECLI:EU:C:2016:701.
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θα διασφαλίζει την δέουσα εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το 
δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος που κατοχυρώνεται στο άρθρο 37 του 
Χάρτη, με πιο προσεκτικές, αποφασιστικές και ενδελεχείς διαδικασίες επί παραβάσει· 
υπενθυμίζει τη σημασία της ταχείας εισαγωγής και δέουσας εφαρμογής του τμήματος 
της Σύμβασης του Aarhus που αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

11. τονίζει ότι υποχρέωση εφαρμογής του Χάρτη έχουν και οι οργανισμοί της ΕΕ· δηλώνει 
ότι, όταν οι κανονισμοί ή οι αποφάσεις για τη σύσταση των οργανισμών καταρτίζονται 
ή αναθεωρούνται, θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στην ανάγκη οι οργανισμοί να 
σέβονται, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, τον Χάρτη, καθώς και το διεθνές 
δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί όλους τους οργανισμούς να εγκρίνουν μια 
στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός κώδικα 
δεοντολογίας για το προσωπικό τους και ενός μηχανισμού για τον εντοπισμό και την 
καταγγελία κάθε παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων· προτρέπει ιδιαιτέρως τον 
Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) να 
συμμορφώνονται με τον Χάρτη στο πλαίσιο των γενικών πολιτικών τους, αλλά και 
όσον αφορά τις καθημερινές δραστηριότητες όσων είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη 
των συνόρων και των ακτών, καθώς και των αρμοδίων για το άσυλο υπαλλήλων, που 
υπάγονται στους οργανισμούς αυτούς·

12. ζητεί να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση η έγκριση της οριζόντιας οδηγίας της ΕΕ 
κατά των διακρίσεων1, προκειμένου να διασφαλιστούν περαιτέρω τα θεμελιώδη 
δικαιώματα εντός της Ένωσης με την έγκριση συγκεκριμένης ενωσιακής νομοθεσίας, 
ούτως ώστε να αποφευχθεί η σημερινή παραβίαση βάσει του άρθρου 51·

13. υπενθυμίζει τη σημασία της αρχής της επικουρικότητας, ταυτόχρονα δε προτρέπει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν τον Χάρτη στον μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την 
ΕΣΔΑ και ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, 
της Ένωσης και των οργανισμών της· υπενθυμίζει στους εθνικούς δικαστές την αξία 
του Χάρτη και τους καλεί να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν θετικά το Χάρτη·

14. υπογραμμίζει ότι ο Χάρτης είναι πιθανώς το κύριο εργαλείο για την υπεράσπιση, την 
προώθηση και την υλοποίηση των αξιών της Ένωσης, μέσω της εφαρμογής του στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων τομέων πολιτικής και πολιτικών δραστηριοτήτων· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διαφυλάσσει η ΕΕ τις αξίες αυτές τόσο στην εξωτερική της πολιτική 
όσο και στο εσωτερικό της, ενισχύοντας την προστασία που παρέχει ο Χάρτης στους 
πολίτες και τους κατοίκους της, καθώς και στο πλαίσιο της υποδοχής προσφύγων και 
μεταναστών·

15. τονίζει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης στο σύνολό 
τους, συμπεριλαμβανομένου του Frontex, καθώς και τα κράτη μέλη δεσμεύονται 
πλήρως από τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

16. υπενθυμίζει ότι τόσο οι Συνθήκες όσο και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ αναφέρονται στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων και στις διακρίσεις με βάση 
τη γλώσσα· ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα στο πλαίσιο των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ ώστε να ενθαρρύνονται οι εθνικές κυβερνήσεις να βρίσκουν 

                                               
1 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).
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βιώσιμες λύσεις και να προωθούν τη νοοτροπία της γλωσσικής πολυμορφίας στο δικό 
τους κράτος μέλος, πέρα από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· 

17. ενθαρρύνει τη δημιουργία και την προώθηση εθνικών φορέων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, οι οποίοι συμβάλλουν στη διασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων κατά την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών και νομοθετικών διατάξεων 
και παρέχουν βοήθεια σε μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·

18. επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται κενά όσον αφορά τις δυνατότητες 
προσφυγής που έχουν τα θύματα παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα σε τρίτες χώρες και ζητεί να ενσωματωθούν 
στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, και συγκεκριμένα στις εμπορικές και 
επενδυτικές της συμφωνίες, προσβάσιμες, χαμηλού κόστους και απλές διαδικασίες που 
επιτρέπουν στα θύματα να αντιμετωπίζουν τις παραβιάσεις αυτές όταν η εμπλεκόμενη 
επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ·

19. τονίζει ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ έχουν ενισχυθεί με την προβλεπόμενη 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας Πρωτοβουλία των Πολιτών, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή 
το 2012 και με την οποία παρέχεται στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα να ζητούν από 
την Επιτροπή να προτείνει νέες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ· επισημαίνει ότι μέχρι 
σήμερα έχουν αναληφθεί τέσσερις επιτυχείς πρωτοβουλίες, εκ των οποίων οι τρεις 
είχαν ως αποτέλεσμα τη θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων·

20. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί συστηματικά εκτιμήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα 
δικαιώματα πριν συνάψει συμφωνίες και ιδίως εμπορικές συμφωνίες, με τρίτες χώρες·

21. τονίζει τη σημασία της θέσπισης των κανόνων που είναι απαραίτητοι για την 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένου 
ελλείμματος όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη 
μέλη· τάσσεται υπέρ της εισαγωγής αυστηρών και συστηματικών ρητρών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα επιχειρησιακά κείμενα των σχεδίων κανονισμών με τα οποία 
ιδρύονται ταμεία της ΕΕ·

22. καταδικάζει την άνευ προηγουμένου και μεμονωμένη απόφαση της Πολωνίας να 
αντιταχθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνόδου των Υπουργών 
Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο στις 11 Οκτωβρίου 2018·

23. υπενθυμίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ των σημαντικότερων θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά την προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ· 
θεωρεί ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα εισαχθούν περαιτέρω 
εγγυήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης· 
ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την οριστική εξάλειψη των νομικών φραγμών 
που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσχώρησης.
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