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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμικούς παράγοντες
της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μακρού αναμενόμενος ο 
Οργανισμός συστάθηκε τελικά τον Φεβρουάριο του 2007.  Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν μπορεί
να λειτουργήσει αποτελεσματικά λόγω του ότι το Πολυετές Πρόγραμμα δεν έχει ακόμη γίνει
αποδεκτό και η θέση του διευθυντή δεν έχει ακόμη πληρωθεί. Πρέπει να ληφθούν πάραυτα
μέτρα για τον ορισμό διευθυντή και θα πρέπει να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
αυτήν την διαδικασία. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή να λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. 

Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου που εγκρίθηκε στις 15 Φεβρουαρίου
2007, (ΕΚ Αριθ 1687/2007) ο πρωταρχικός ρόλος του Οργανισμού είναι να συνδράμει τα 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όταν ενεργούν στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, 
να συμμορφώνονται προς το καθήκον τους στα πλαίσια της ΕΕ και του κοινοτικού δικαίου να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα στις πολιτικές τους. Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα 
περιλαμβάνονται ιδιαίτερα στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του οποίου πρέπει να υπενθυμιστεί το καθεστώς και οι συνοδευτικές επεξηγήσεις. Σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού, οι θεματικοί τομείς στους οποίους δρα ο Οργανισμός 
καθορίζονται από το Συμβούλιο μέσω ενός πολυετούς πλαισίου. 

Οι κύριοι στόχοι του εισηγητή είναι οι εξής:

Αναφέρεται στο ψήφισμά του για την προώθηση και προστασία των θεμελιωδών και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ο ρόλος των εθνικών και των ευρωπαϊκών οργάνων, 
συμπεριλαμβανομένου και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα 
των προτάσεων του για τη διάδοση των αρχών της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
εκτός της Ένωσης·

Στηρίζει τα μέτρα που ελήφθησαν για να αποφευχθεί ο διπλασιασμός της εργασίας και να
εξασφαλισθεί ο κατάλληλος συντονισμός των δραστηριοτήτων με τους διεθνείς οργανισμούς
που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα (π.χ. ο ΟΑΣΕ, ΟΗΕ, και, ιδιαιτέρως, το Συμβούλιο 
της Ευρώπης)·

Είναι της άποψης ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει εξαιρετική σημασία για
τις σχέσεις της Ένωσης με τις τρίτες χώρες· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός είναι
ανοικτός στη συμμετοχή των υποψήφιων για ένταξη χωρών· επαναλαμβάνει ότι η
σταθερότητα, η ασφάλεια και η ευημερία δεν μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς διάλογο με 
τις γειτονικές χώρες για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας και ότι στον 
τομέα αυτό θα πρέπει να συνεργασθούν πιο αποτελεσματικά διαφορετικά όργανα·

Θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να συνδράμει τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για
την Εξωτερική Πολιτική και την πολιτική Ασφάλειας, όταν αρχίσει να ισχύει η
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και ότι η θέση αυτή θα δημιουργηθεί, κυρίως όταν πρόκειται για 
συνεργασία με τρίτες χώρες σε θέματα διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα ή την εμπορία ανθρώπων.



PE396.675v02-00 4/6 AD\696933EL.doc

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7α) Ο Οργανισμός πρέπει να υποβάλει 
τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, στοιχείο (στ)

στ) το δικαίωμα ασύλου· στ) το δικαίωμα ασύλου, 
συμπεριλαμβανομένου του θέματος της 
ακούσιας επιστροφής·

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, στοιχείο (ι α) (νέο)

(ια) επιπτώσεις των αντιτρομοκρατικών
μέτρων για τα θεμελιώδη δικαιώματα
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, στοιχείο (ι β) (νέο)

(ιβ) το θέμα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ στον
τομέα του εμπορίου και της ανάπτυξης και 
τις σχέσεις της με τρίτες χώρες· 

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα)
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2α. Ο Οργανισμός συνεργάζεται δραστήρια 
με τις υποψήφιες χώρες στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων προκειμένου να 
διευκολύνει την ευθυγράμμισή τους με την 
κοινοτική νομοθεσία. 

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Ο Οργανισμός εξετάζει τα ζητήματα που 
συνδέονται με τις διακρίσεις λόγω φύλου 
αποκλειστικά στο πλαίσιο και στο μέτρο 
των εργασιών του που αφορούν τα γενικά 
ζητήματα διακρίσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2, στοιχείο β), λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι οι γενικοί στόχοι του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα 
των φύλων που δημιουργήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 είναι η 
συμβολή και η ενίσχυση της προώθησης της 
ισότητας των φύλων, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων, τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές 
και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, 
καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, και η προώθηση της 
συνειδητοποίησης του θέματος της ισότητας 
των φύλων από τον πολίτη της ΕΕ, με την 
παροχή τεχνικής βοηθείας στα κοινοτικά 
όργανα, ιδίως στην Επιτροπή, και στις αρχές 
των κρατών μελών.

3. Ο Οργανισμός εξετάζει τα ζητήματα που 
συνδέονται με τις διακρίσεις λόγω φύλου 
στο μέτρο των εργασιών του που αφορούν 
τα γενικά ζητήματα διακρίσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχείο β), και 
με γνώμονα την ανάγκη να συμπεριληφθεί 
το θέμα της ισότητας των φύλων στην 
γενική προσέγγιση της ΕΕ στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι οι γενικοί στόχοι του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα 
των φύλων που δημιουργήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 είναι η 
συμβολή και η ενίσχυση της προώθησης της 
ισότητας των φύλων, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων, τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές 
και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, 
καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, και η προώθηση της 
συνειδητοποίησης του θέματος της ισότητας 
των φύλων από τον πολίτη της ΕΕ, με την 
παροχή τεχνικής βοηθείας στα κοινοτικά 
όργανα, ιδίως στην Επιτροπή, και στις αρχές 
των κρατών μελών.
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