
 

PR\1161314EL.docx  PE626.941v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
 

2018/2103(INI) 

29.8.2018 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2017 

(2018/2103(INI)) 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

Εισηγητής: Josep-Maria Terricabras 

  



 

PE626.941v01-00 2/13 PR\1161314EL.docx 

EL 

PR_INI 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................. 3 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 12 

 

 



 

PR\1161314EL.docx 3/13 PE626.941v01-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

2017 

(2018/2103(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τις αναφορές που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες εκθέσεις για την 

κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη παλαιότερα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων 

ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ΜΚΟ, 

– έχοντας υπόψη τις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας, 

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), 

– έχοντας υπόψη τις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 

Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2017 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 

Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων1, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνέταξε ο Οργανισμός 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) για το 20172, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2018), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με τίτλο 

«Βία κατά των γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα», η οποία δημοσιεύτηκε τον 

Μάρτιο 2014, καταδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 

όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ακόμη 

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/1_en_act_part1_v4_2

.pdf 
2 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Έκθεση 2017 για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017 
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κυρώσει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση 

της Κωνσταντινούπολης), δεδομένης της έκτασης του προβλήματος και των σοβαρών 

συνεπειών της βίας και του αντικτύπου που έχει στη ζωή των γυναικών, καθώς και στην 

κοινωνία στο σύνολό της· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 

διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 

διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 

μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 

δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της 

σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το φύλο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δημοκρατικές κοινωνίες, η ελευθερία του συνέρχεσθαι 

είναι ένα από τα μέσα με τα οποία οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια 

συζήτηση και να επιφέρουν κοινωνικές αλλαγές και ότι η ελευθερία, η πολυφωνία και η 

ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν βασικά στοιχεία του δικαιώματος της 

ελευθερίας έκφρασης και είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατική λειτουργία της 

ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι και άλλα 

μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ αντιμετωπίζουν πολλαπλές επιθέσεις, απειλές και πιέσεις 

από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 

χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 

χαρακτηριστικών, γλώσσας ή ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, αλλά ότι οι 

μετανάστες, οι απόγονοι μεταναστών και τα μέλη εθνοτικών ομάδων εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διακρίσεις σε όλη την ΕΕ και σε όλους τους τομείς της 

ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Επιτροπή, 

τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση μιας αποτελεσματικής προστασίας των 

μειονοτήτων είναι περιορισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής ρατσιστική και 

ξενοφοβική συμπεριφορά υποστηρίζεται από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης και 

από πολιτικούς σε ολόκληρη την ΕΕ, προωθώντας ένα κοινωνικό κλίμα που ευνοεί το 

ρατσισμό, τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

όλων των πολιτών μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής διεθνών συνθηκών και 

συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα πρέπει να ενισχύονται αδιαλείπτως· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε απόπειρα 

υπονόμευσης των αρχών αυτών είναι επιζήμια όχι μόνο για το εμπλεκόμενο κράτος 

μέλος, αλλά και για ολόκληρη την Ένωση· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη 

συνεχίστηκε το 2017, και ότι η πραγματικότητα αυτή απαιτεί πραγματική αλληλεγγύη 

στην ΕΕ ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές υποδοχής για τα άτομα που 

έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και τα πιο ευάλωτα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
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πολλοί μετανάστες βρίσκονται στο έλεος λαθρεμπόρων και εγκληματιών και είναι 

ευάλωτοι σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, κακοποίηση, κακομεταχείριση και 

εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν θύματα εμπορίας, εκμετάλλευσης και σεξουαλικής 

κακοποίησης από τους διακινητές και, επομένως, πρέπει τα κράτη μέλη να 

δημιουργήσουν και να ενισχύσουν συστήματα προστασίας των παιδιών για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, της κακοποίησης, της παραμέλησης και της 

εκμετάλλευσης των παιδιών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης της 

Βαλέτα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) έχει καταστεί 

κέντρο αριστείας όσον αφορά την παροχή στοιχείων σχετικών με τα θεμελιώδη 

δικαιώματα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη· 

Δικαιώματα των γυναικών 

1. σημειώνει με ανησυχία ότι το έγγραφο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το 

2017 με τίτλο «Προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες στην ΕΕ» 

επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια βιώνουν συνεχείς διακρίσεις λόγω φύλου, 

σεξιστική ρητορική μίσους και βία λόγω φύλου στην ΕΕ, με αποτέλεσμα να 

περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να 

συμμετέχουν σε ισότιμη βάση στην κοινωνία· 

2. ζητεί εν προκειμένω, από τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη τους έξι κύριους 

τομείς παρέμβασης για την ενίσχυση της δέσμευσής τους να διαφυλάξουν την 

αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, όπως προτείνεται 

στην έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA): την ενδυνάμωση των 

φορέων ισότητας για την αντιμετώπιση ολόκληρου του φάσματος θεμάτων που 

επηρεάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, από την ισότητα των φύλων μέχρι τη βία 

κατά των γυναικών· τη βελτίωση της ασφάλειας στο διαδίκτυο· την προώθηση της 

ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση αποτελεσματικότερα· 

την καθιέρωση των ποσοστώσεων των φύλων ως ένα τολμηρό θετικό βήμα· την 

ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε 

όλη την ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τη βελτίωση της συλλογής και της 

διάδοσης γνώσεων για όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών και των 

κοριτσιών· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ στη 

σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε δύο 

μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 κράτη 

μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το πράξουν 

χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει ότι όταν πρόκειται για τον καθορισμό ευρωπαϊκών 

προτύπων για την προστασία των γυναικών από τη βία, η σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης είναι το σημαντικότερο σημείο αναφοράς· καλεί το Συμβούλιο να 

εγκρίνει γρήγορα τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει την εφαρμογή της 

σύμβασης από την ΕΕ· 

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε όλους τους τομείς 

της ζωής· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά εμπόδια για την ισότητα 
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των φύλων στην οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική συμμετοχή, όπως είναι η 

σεξουαλική παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην 

αγορά εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα στερεότυπα των φύλων πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, ώστε να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των γυναικών 

στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν δεόντως το ζήτημα αυτό στα σχολικά προγράμματα· 

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την τήρηση 

και την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δικαιωμάτων τους, του δικαιώματος στην υγεία και στη ζωή, την προστασία από 

βασανιστήρια και την κακομεταχείριση, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, στην 

ισότητα και στην καταπολέμηση των διακρίσεων· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν 

την υποχρέωση, βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να παρέχουν 

σε όλες τις γυναίκες προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και ποιοτική σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες· σημειώνει ότι αυτό πρέπει να 

περιλαμβάνει την κατάργηση των νόμων, των πολιτικών και των πρακτικών που 

παραβιάζουν τα εν λόγω δικαιώματα, καθώς και την πρόληψη της διάβρωσης των 

υφιστάμενων μέτρων προστασίας· 

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι 

6. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα και το άρθρο 13 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

κατοχυρώνουν το δικαίωμα κάθε ατόμου να διατυπώνει γνώμες χωρίς παρεμβάσεις, το 

δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα να αναζητεί, να λαμβάνει και 

να μεταδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο, ανεξαρτήτως συνόρων· 

7. τονίζει ότι οι δημόσιες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων είναι η κινητήρια δύναμη 

για μια υγιή και εύρυθμη δημοκρατία και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την εξασφάλιση και την προστασία της 

ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι, ως βασικές αρχές των δημοκρατικών 

διαδικασιών· καταδικάζει απερίφραστα εν προκειμένω τους αυξανόμενους 

περιορισμούς της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, τους οποίους οι αρχές έχουν επιβάλει σε 

ορισμένες περιπτώσεις με τη βία εις βάρος διαδηλωτών· επιβεβαιώνει εκ νέου τον 

καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών για τη λειτουργία των δημοκρατικών 

κοινωνιών και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για την προώθηση των 

δικαιωμάτων αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

8. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη της 

ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν ελάχιστες ειδικές νομικές διατάξεις για τη διασφάλιση 

της προστασίας των φορέων των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις απειλές και τις 

πιέσεις· ανησυχεί για τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων και για 

την ψυχολογική βία που υφίστανται, γεγονός που διακυβεύει την ικανότητά τους να 

λειτουργούν με τον κατάλληλο τρόπο και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζει την ελευθερία 

των μέσων ενημέρωσης· 

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η καταγγελία δυσλειτουργιών αποτελεί ουσιαστικό 

στοιχείο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της ελευθερίας του Τύπου, και σε αυτό 
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το πλαίσιο υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα θεμιτά 

μέτρα προστασίας των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες που ενεργούν προς το δημόσιο 

συμφέρον κατά τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών εταιρειών και 

δημόσιων φορέων1· 

10. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού 

επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο· εκφράζει 

την ανησυχία του για την πιθανή απειλή που ψευδείς ειδήσεις μπορούν να αποτελέσουν 

για την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, και για την ανεξαρτησία των μέσων 

ενημέρωσης, και παράλληλα υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες που η διασπορά 

ψευδών ειδήσεων μπορεί να έχει για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και για την 

καλά ενημερωμένη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική κοινωνία· 

11. εκφράζει την ανησυχία του για τα εμπόδια που παρουσιάζονται στο έργο των 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας· αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των εν λόγω οργανισμών στην 

εφαρμογή στην πράξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών για όλους, και τονίζει 

ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσουν το έργο τους σε ένα ασφαλές και καλά 

υποστηριζόμενο περιβάλλον· προβληματίζεται για τον περιορισμό του χώρου της 

κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα 

βαθύτερα αίτια της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και να 

υπερασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· 

Ρατσισμός, ξενοφοβία και ρητορική μίσους 

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τις 

διακρίσεις ή τις βίαιες αντιδράσεις κατά της σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών των 

μεταναστών και των προσφύγων, τόσο μέσω της επιβολής του νόμου όσο και με την 

προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό της διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 

κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 

παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών σχολικών προγραμμάτων· 

13. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για τη συστηματική καταγραφή, 

συλλογή και δημοσίευση, σε ετήσια βάση, συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τις 

εθνικές διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους 

ουσιαστικά ενδιαφερόμενους φορείς να αναπτύξουν αποτελεσματικές, τεκμηριωμένες 

νομικές και πολιτικές απαντήσεις στα φαινόμενα αυτά· υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα θα 

πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τα εθνικά νομικά πλαίσια και τη νομοθεσία της ΕΕ 

για την προστασία των δεδομένων· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν την 

αποτελεσματική εφαρμογή στην πράξη της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα 

(2000/43/ΕΚ)2 και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της απόφασης-

πλαισίου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

συνεχιζόμενες διακρίσεις κατά των Ρομά, τον αντισημιτισμό, την ισλαμοφοβία, και την 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0402. 
2 ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22. 
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εχθρότητα κατά των ατόμων αφρικανικής προέλευσης και των αθίγγανων· επισημαίνει 

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναθεωρήσουν τις εθνικές στρατηγικές τους για την 

ένταξη ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από τη φυλή, την 

εθνοτική καταγωγή, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς, έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ένταξης, προωθώντας την κοινωνική, οικονομική, 

πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή τους στην κοινωνία· 

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2017, οι ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να 

πέφτουν θύματα διακρίσεων και μίσους και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 

νόμους και πολιτικές για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας· 

Κράτος δικαίου 

16. επαναλαμβάνει ότι ο διαχωρισμός των εξουσιών και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 

είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 

κράτους δικαίου σε κάθε κοινωνία· υπενθυμίζει ότι η έννοια αυτή κατοχυρώνεται στην 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, στις αρχές της 

ισότητας έναντι του νόμου, στο τεκμήριο αθωότητας και στο δικαίωμα σε δίκαιη και 

δημόσια ακρόαση από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που έχει 

συσταθεί ενώπιον του νόμου· 

17. υπενθυμίζει ότι το κράτος δικαίου αποτελεί συνιστώσα και προϋπόθεση για την 

προστασία όλων των αξιών που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· καλεί όλους τους 

σχετικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των 

κοινοβουλίων και του δικαστικού σώματος, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 

προάσπιση και την ενίσχυση του κράτους δικαίου· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω φορείς 

έχουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το 

κράτος δικαίου και ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη κάθε διάβρωσης 

του κράτους δικαίου, που δεν είναι η τυφλή εφαρμογή του νόμου, αλλά η δημοκρατική 

αποδοχή της υπαγωγής σε νόμους· 

18. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών νομιμοποιείται και 

εξουσιοδοτείται να διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με τις αρχές 

του κράτους δικαίου και τις άλλες αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· τονίζει 

ότι το άρθρο 7 της ΣΕΕ πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση αποτυχίας όλων των 

άλλων μέσων· 

19. υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2016 με συστάσεις 

προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, 

το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα1· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του άρθρου 295 της ΣΛΕΕ, πρόταση για τη 

σύναψη ενός ενωσιακού συμφώνου για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα («Σύμφωνο της ΕΕ για ΔΚΘ») υπό τη μορφή διοργανικής 

συμφωνίας, που θα θεσπίζει ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο του άρθρου 7 της 

ΣΕΕ· 

20. συμμερίζεται την άποψη ότι κάθε αξιολόγηση του κράτους δικαίου πρέπει να βασίζεται 

                                                 
1 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162. 
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σε αξιόπιστα, αντικειμενικά και συγκρίσιμα δεδομένα και αναλύσεις· χαιρετίζει εν 

προκειμένω το νέο Σύστημα Πληροφοριών για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (EFRIS) του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα 

συγκεντρώνει όλες τις υφιστάμενες πληροφορίες σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα 

που παρέχονται από τους διάφορους μηχανισμούς στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, 

του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε επίπεδο ΕΕ· 

21. επισημαίνει ότι η βελτίωση της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της 

αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, ιδίως των δικαστών, των 

εισαγγελέων και των δικηγόρων, παραμένει βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να εισαχθεί μια διάσταση που θα 

λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου στα νομικά και δικαστικά συστήματα των 

κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της θεσμοποίησης της 

συνιστώσας του φύλου στα προγράμματα κατάρτισης όλων των μελών του δικαστικού 

σώματος· 

Μετανάστευση 

22. εκφράζει την ανησυχία του για τις επίμονες προκλήσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη 

δικαιώματα στον τομέα της μετανάστευσης, σε σχέση με την πρόσβαση στο έδαφος των 

κρατών μελών, τους όρους υποδοχής, τις διαδικασίες ασύλου, την κράτηση μεταναστών 

και την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών· 

23. ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν ότι η 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας δεν θα έχει αρνητικές 

επιπτώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών ή των ευάλωτων προσώπων, όπως οι 

αιτούντες άσυλο και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, και δεν θα εισάγει διακρίσεις· 

καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή λύσεων διαλειτουργικότητας θα 

εξυπηρετεί τον στόχο της προστασίας των παιδιών, όπως είναι ο εντοπισμός παιδιών 

που έχουν εξαφανιστεί και η υποβοήθηση της οικογενειακής επανένωσης· 

24. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν αξιόπιστα και 

αποτελεσματικά συστήματα που θα καθιστούσαν μη αναγκαία την κράτηση παιδιών για 

λόγους ασύλου ή επιστροφής· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η αρχή 

του μείζονος συμφέροντος του παιδιού σε όλες τις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται 

παιδιά, καθώς και στην εφαρμογή στην πράξη του δικαιώματος ακρόασης· υπενθυμίζει 

ότι το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 28 της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού εγγυώνται την 

εκπαίδευση σε κάθε παιδί, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών των μεταναστών και 

των προσφύγων, τόσο των ασυνόδευτων όσο και συνοδευόμενων, και της αποφυγής 

του διαχωρισμού της σχολικής εκπαίδευσης και του διαχωρισμού· τονίζει ότι τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική στήριξη των παιδιών μεταναστών 

και προσφύγων μέσω γλωσσικής, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, με βάση 

την ατομική αξιολόγηση των αναγκών τους· 

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης ενός 

συνδυασμού μηχανισμών προστασίας, όπως η επανεγκατάσταση και η εισδοχή για 

ανθρωπιστικούς λόγους, και συστήματα τακτικής κινητικότητας για την προώθηση 

νόμιμων οδών προς την ΕΕ για τα άτομα που χρήζουν προστασίας· υπενθυμίζει ότι 

κάθε δράση που αναλαμβάνεται από κράτος μέλος, όταν ενεργεί στο πλαίσιο του 
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πεδίου εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα και τις αρχές 

του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

εξασφαλίσουν αποτελεσματικά το δικαίωμα ασύλου και να αποδεχθούν την 

μετεγκατάσταση προσφύγων από κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από τον 

υψηλό αριθμό αφίξεων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να τηρήσουν την αρχή της μη 

επαναπροώθησης και να καθιερώσουν τις κατάλληλες δικονομικές εγγυήσεις για τις 

διαδικασίες τους που αφορούν το άσυλο και τα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των 

διασφαλίσεων έναντι της συλλογικής απομάκρυνσης· 

26. αναγνωρίζει το έργο των διαφόρων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο στις 

προσπάθειές τους να σώσουν ζωές και να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους 

την έχουν ανάγκη· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την 

εξαίρεση ανθρωπιστικής βοήθειας που προβλέπεται στην οδηγία για τη διευκόλυνση, 

με στόχο τη μείωση των ακούσιων συνεπειών της δέσμης μέτρων για τους διακινητές 

για τους πολίτες που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες και υπέρ της 

κοινωνικής συνοχής στην κοινωνία υποδοχής· 

27. αναγνωρίζει ότι, προτού εξετασθεί οποιοδήποτε είδος διαδικασίας ένταξης, είναι 

σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα τρωτά σημεία και οι ειδικές ανάγκες όλων των 

μεταναστών· υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση των αναγκών των μεταναστών θα πρέπει να 

γίνεται τακτικά και για όσο διάστημα απαιτείται, ανάλογα με την κατάσταση και τις 

ανάγκες τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η επανένωση με τα μέλη της οικογένειας 

αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την ενδυνάμωση των μεταναστών και την ενίσχυση της 

δυνατότητας εγκατάστασης και ένταξης στη νέα κοινωνία υποδοχής τους· 

Ρόλος και εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) 

28. εκφράζει ικανοποίηση για τα θετικά αποτελέσματα της δεύτερης ανεξάρτητης 

εξωτερικής αξιολόγησης του FRA για την περίοδο 2013-2017 (Οκτωβρίου 2017) και 

των συστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του FRA· 

29. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ευθυγράμμιση της 

εντολής του Οργανισμού με τη συνθήκη της Λισαβόνας, μεταξύ άλλων, 

αναγνωρίζοντας ρητα ότι ο ιδρυτικός κανονισμός καλύπτει την αστυνομική και 

δικαστική συνεργασία· 

30. χαιρετίζει τις απόψεις που διατύπωσε ο FRA σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής δράσης 

της ΕΕ και συμφωνεί με τη σύσταση του διοικητικού του συμβουλίου ότι, όπου ο 

νομοθέτης της ΕΕ ασχολείται με νομοθετικούς φακέλους που εγείρουν ζητήματα 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τη 

συνδρομή και την εμπειρογνωμοσύνη του, όπου και όποτε απαιτείται, και όχι μόνον 

όταν αυτό ζητείται επισήμως. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η 

εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, ο 

ιδρυτικός κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει στον Οργανισμό να εκδίδει με δική του 

πρωτοβουλία μη δεσμευτικές γνώμες για σχέδια νομοθετικών πράξεων της ΕΕ· 

31. συνιστά στους νομοθέτες της ΕΕ να ζητούν ανεξάρτητες και εξωτερικές συμβουλές από 

τον FRA για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε φορά που ένας νομοθετικός φάκελος 

εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα· 
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32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

ΕΕ. Η προώθηση και η διασφάλιση αυτών των αρχών καθιστούν την Ευρώπη μια μοναδική 

και αξιοπρόσεκτη πολιτική προοπτική με επίκεντρο τους πολίτες. Η ενσωμάτωση του Χάρτη 

στη συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο 2009 προσέδωσε μια νομικά δεσμευτική 

διάσταση στα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα στις τέσσερις ελευθερίες της ενιαίας 

αγοράς, προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, οι οποίες καθοδηγούν την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εδώ και δεκαετίες. 

Μόνο θέτοντας την ευημερία των ατόμων και τον σεβασμό των ατομικών, αστικών, 

πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων στο επίκεντρο των πολιτικών και 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τον 

ευρωσκεπτικισμό και να έρθουμε και πάλι σε επαφή με τους πολίτες που αγωνίζονται για να 

ξεπεράσουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τα σοβαρά μέτρα λιτότητας που 

επέβαλε η ΕΕ για ορισμένα έτη. 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΕ συνήθως κατηγορείται για την πολυπλοκότητα και την 

απόσταση από τους πολίτες της. Το γεγονός ότι ο Χάρτης ισχύει μόνο για τα κράτη μέλη της 

ΕΕ όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ - το άρθρο 51 του Χάρτη - θεωρείται ανεπαρκές και 

μη ικανοποιητικό για πολλούς πολίτες. Η κατάσταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει μόνο 

περισσότερο αποξένωση από την ΕΕ, και για τον λόγο αυτό τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα πρέπει να εξετάσουν τη βελτίωση του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη. 

Μολονότι ο Χάρτης ορίζει τα βασικά δικαιώματα που πρέπει να τηρούνται τόσο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, 

εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε παραβιάσεις και παραβάσεις των διατάξεών τους. Στην 

έκθεση αυτή, ο εισηγητής υπογραμμίζει τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον 

τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ κατά το 2017 χωρίς καμία πρόθεση να 

υποβαθμιστούν τυχόν παραλείψεις. Τα θέματα αυτά επιλέχθηκαν λόγω του κοινωνικού και 

πολιτικού τους αντικτύπου και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους. Ορισμένα από αυτά, 

όπως η μετανάστευση και το κράτος δικαίου, είναι προκλήσεις που ήδη καλύπτονταν σε 

προηγούμενες εκθέσεις, γεγονός που δείχνει ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται 

και δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. 

Η παρούσα έκθεση επιμένει σε αυτά τα δύο καίρια θέματα και εξετάζει - μεταξύ άλλων 

πιθανών προβλημάτων-, μόνο τέσσερα ακόμη, που είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά για την 

ευημερία των ευρωπαίων πολιτών. Και τα έξι θέματα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της 

πολιτικής ζωής της ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2017. 

1. Μετανάστευση 

Κατά το 2017, 650.000 αιτούντες άσυλο ζήτησαν για πρώτη φορά διεθνή προστασία στα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Πάνω από 1.000 πρόσφυγες έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι 

θάνατοι στην Κεντρική Μεσόγειο κατέδειξαν τη σκοτεινότερη πλευρά της Ευρώπης, με την 

άρνηση των κρατών μελών για κάθε συλλογική δράση στη βάση της αρχής της κοινής 

ευθύνης τους και της αλληλεγγύης. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούν οι επιθέσεις στις ΜΚΟ 

που εργάζονται στον τομέα, που οδήγησαν τον περασμένο Απρίλιο στο ψήφισμα του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά της ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

2. Κράτος δικαίου 

Οι ανησυχίες που εκφράστηκαν σε πολλά κράτη μέλη σχετικά με το ζήτημα του διαχωρισμού 

των εξουσιών, και της διαφθοράς και η ενεργοποίηση του άρθρου 7 έχουν καταστήσει για 

άλλη μια φορά το κράτος δικαίου μείζονα ανησυχία. 

3. Δικαιώματα των γυναικών 

Ο αγώνας των γυναικών για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων απέκτησε 

δυναμική με την εκστρατεία # MeToo, η οποία έδωσε στα θύματα σεξουαλικής επίθεσης και 

παρενόχλησης το θάρρος να μιλήσουν ανοιχτά για το θέμα. Η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε 

ένα παγκόσμιο φαινόμενο που κατέδειξε το μέγεθος και τη σοβαρότητα του θέματος και την 

ανάγκη επείγουσας δράσης για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των 

κοριτσιών. 

4. Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι 

Πέρυσι, σημειώθηκαν επίσης σοβαρές παλινδρομήσεις σε πολλά κράτη μέλη στον τομέα των 

πολιτικών ελευθεριών, ιδίως όσων σχετίζονται με την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία 

του Τύπου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι. Οι δημοσιογράφοι στην ΕΕ εξακολουθούν να 

αποτελούν τον στόχο επιθέσεων και πιέσεων, ενίοτε με δραματικά αποτελέσματα, όπως η 

δολοφονία της μαλτέζας δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia, τον Οκτώβριο 2017. 

5. Διακρίσεις: Ρατσισμός, ξενοφοβία και ρητορική μίσους 

Η βία, η παρενόχληση, οι απειλές και η ξενοφοβική ρητορική ίδιως έναντι μελών της 

κοινότητας των ΛΟΑΔΜ, των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, των 

μουσουλμάνων και των μεταναστών και αιτούντων άσυλο, παρέμειναν διαδεδομένες σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017, σύμφωνα με την δεύτερη έρευνα του FRA για τις 

μειονότητες και τις διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Δεδομένου ότι το πεδίο της παρούσας έκθεσης πρέπει να παραμείνει περιορισμένο, είναι 

σκόπιμο και δίκαιο να αναφερθεί ότι υπάρχουν και άλλα τρέχοντα κρίσιμα θέματα που 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και τα οποία έχουν καλυφθεί από ειδικές εκθέσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τα δικαιώματα και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι 

μειονότητες, τα άτομα με αναπηρίες, οι Ρομά και οι ηλικιωμένοι. Η προστασία των πλέον 

ευάλωτων ατόμων πρέπει να είναι το πρωταρχικό σύνθημα της ΕΕ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

που πιστεύουμε, κανείς δεν πρέπει να μένει πίσω. 

6. Ρόλος και εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) 

Μετά τη δεύτερη ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του FRA, ο εισηγητής αποφάσισε να 

συμπεριλάβει ένα ειδικό σημείο σχετικά με τον Οργανισμό, με σκοπό να παρουσιαστεί η 

ανάγκη να αναγνωριστεί ο συμβουλευτικός ρόλος του στην εμπειρογνωσία και τη 

διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν στην ΕΕ, καθώς και η 

ανάγκη πλαισίωσης του πεδίου εφαρμογής και των εξουσιών του. 


