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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 σχετικά με τη θέσπιση πολυετού
ς προγράμματος πλαισίου

του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο
2007-2012

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)
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1 ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ.1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

περιεχομενο τησ προτασησ1)

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης•

Στις 15 Φεβρουαρίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 («
ο κανονισμός»)1 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης («Οργανισμός»). Ο Οργανισμός κατέστη λειτουργικός την 1η Μαρτίου 2007.

Αποστολή του Οργανισμού είναι να παρέχει στα αρμόδια θεσμικά και άλλα όργανα, οργα
νισμούς και υπηρεσίες της Κοινότητας, καθώς και στα κράτη μέλη της κατά την εφαρμογ
ή της κοινοτικής νομοθεσίας, συνδρομή και εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με τα θεμελιώδ
η δικαιώματα, ούτως ώστε να τους παρέχει βοήθεια για να τηρούν απόλυτα αυτά τα δικαι
ώματα, όταν, στους αντίστοιχους τομείς δραστηριοτήτων τους, λαμβάνουν μέτρα ή καθορ
ίζουν τρόπους δράσης.

Για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του στο π
λαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας που ορίζονται στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, κατά την εκτέλεση της αποστολής του, αναφέρεται στα θεμε
λιώδη δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της συνθήκης για την Ευρω
παϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη. Αυτά τα θεμε
λιώδη δικαιώματα περιλαμβάνονται ιδιαίτερα στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε
υρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου πρέπει να υπενθυμιστεί το καθεστώς και οι συνοδευτικές
επεξηγήσεις. Τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Οργανισμό αφορούν τη συλλογή και τη
ν ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων, την παροχή συμβουλών μέσω εκθέσεων και γνω
μοδοτήσεων καθώς και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και την ευαισθητοποί
ηση του κοινού.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού, οι θεματικοί τομείς στους οποίους δρα Οργανισ
μός καθορίζονται από το Συμβούλιο μέσω ενός πολυετούς πλαισίου. Εντός των ορίων αυ
τών των θεματικών τομέων, ο Οργανισμός εκτελεί τα προαναφερόμενα καθήκοντα με πλή
ρη ανεξαρτησία. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται εντούτοις υπό την επιφύλαξη των αιτημάτω
ν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που υποβάλλονται
δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχεία γ) και δ) και εξέρχονται του πεδίου αυτών
των θεματικών τομέων, υπό την επιφύλαξη των διαθέσιμων χρηματοδοτικών και ανθρωπί
νων πόρων.

Η παρούσα πρόταση στοχεύει να καταρτίσει το πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού κατ’ εφ
αρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού.
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2 Ο Οργανισμός βασίζεται στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού κα
ι ξενοφοβίας (EUMC), το οποίο ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου της 2
ας Ιουνίου 1997 (ΕΕ L 151 της 10.6.1997, σ.1.), ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ) αρι
θ. 1652/2003, ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 33).

3 Ψηφίσματα της 17.1.2006, 18.1.2006, 2.2.2006, 16.2.2006, 15.3.2006, 1.6.2006, 14.6.2006, 
15.6.2006, 6.7.2006, 6.9.2006, 28.6.2006, 26.10.2006, 15.11.2006, 16.11.2006, 30.11.2006, 
26.5.2005, 18.1.2007, 1.2.2007, 13.3.2007 και 26.4.2007.

Γενικό πλαίσιο•

Τα βασικά στοιχεία του πολυετούς πλαισίου θεσπίζονται από τον κανονισμό στο άρθρο τ
ου 5, παράγραφος 2, το οποίο ορίζει καταρχάς ότι το πλαίσιο καλύπτει περίοδο πέντε ετώ
ν. Κατά δεύτερο λόγο, το πολυετές πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ των θεματικώ
ν τομέων δράσης την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των συναφών μο
ρφών μισαλλοδοξίας. Το προοίμιο του κανονισμού εξειδικεύει ότι, παράλληλα με τα φαιν
όμενα του ρατσισμού της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού, οι εργασίες του Οργανισμο
ύ, ο οποίος διαδέχθηκε το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού και ξεν
οφοβίας 2, θα πρέπει να συνεχίσουν να αφορούν εξίσου την προστασία των δικαιωμάτων
των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες καθώς και την ισότητα των φύλων, που αποτ
ελούν ουσιαστικές πτυχές της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Κατά τρίτον, το πολυετές πλαίσιο θα πρέπει να τηρεί τις προτεραιότητες που ορίζονται απ
ό την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τους προσανατολισμούς που προκύπτουν από τα ψηφί
σματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με
τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, μέσω των ψηφισμάτων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλύφθηκαν κατά τα τελευταία έτη οι ακόλουθοι τομείς3:

ο ρατσισμός και η ξενοφοβία,-

η αποφυγή διακρίσεων και η ισότητα,-

οι διακρίσεις που βασίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό· η ομοφοβία στην Ευρ-
ώπη,

οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας, ζητήματα συνδεόμενα με την αναπηρία,-

η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και η ελ-
ευθερία σκέψης· η ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο, 

το δικαίωμα της επί ίσοις όροις συμμετοχής σε εκλογικές διαδικασίες,-

το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην ελευθερία της εκπαίδευσης και στην κατάρτιση τ-
ων κοριτσιών και των γυναικών,

η αλληλεγγύη και τα κοινωνικά δικαιώματα,-

τα δικαιώματα του παιδιού,-

η ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών, η βία εις βάρος των γυναικών, ο-
ακρωτηριασμός των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων,

η εμπορία ανθρώπων,-

τα δικαιώματα των πολιτών και η δικαιοσύνη,-

το δικαίωμα ασύλου,-

η μετανάστευση, η ένταξη των μεταναστών,-

η προστασία των εθνικών μειονοτήτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και το ζήτ-
ημα των Ρομά,
ο σεβασμός της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας,-
η θανατική ποινή,-
η ψυχική υγεία.-
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4 Ευρωπαϊκά Συμβούλια των Βρυξελλών στις 22-23.3.2005, 16-17.6.2005, 15-16.12.2006, 23-
24.3.2006, 15-16.6.2006 και 14-15.12.2006.

5 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
6 SEC(2007)500 τελικό της 2ας Μαΐου 2007.
7 ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.
8 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

Στη βάση των συμπερασμάτων των πρόσφατων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων4, οι κατά προτε
ραιότητα προσανατολισμοί που θεσπίσθηκαν από το Συμβούλιο μπορούν να συνοψιστούν
ως εξής:

η ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτι-
κής ένταξης και ασύλου,

τα ζητήματα θεώρησης και ελέγχων στα σύνορα,-

η εμπορία ανθρώπων,-

η ισότητα των φύλων, -

η καταπολέμηση της τρομοκρατίας,-

η νεολαία.-

Το πολυετές πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους π
όρους του Οργανισμού. Οι χρηματοδοτικοί πόροι του για την περίοδο που καλύπτεται απ
ό το παρόν πολυετές πλαίσιο καθορίστηκαν από το δημοσιονομικό πλαίσιο που προσαρτά
ται στη νέα διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση5, και παρουσιάζονται στο έγγραφο V «Δημοσιονομικός προγρα
μματισμός 2008-2013» της κατάστασης προβλέψεων της Επιτροπής για το 20086.

Τέλος, το πολυετές πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα εξασφαλίζουν τη συ
μπληρωματικότητα με τα καθήκοντα άλλων οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών της Επι
τροπής και της Ένωσης, καθώς και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς ορ
γανισμούς που δρουν στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι κοινοτικοί οργανισμο
ί και υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με το παρόν πολυετές πλαίσιο είναι το Ευρωπαϊκ
ό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αρι
θ. 1922/20067 και ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων, θεσμός που δημιουργήθη
κε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/20018.

Δεδομένου ότι τα ζητήματα που αφορούν την ισότητα των φύλων αποτελούν αρμοδιότητ
α του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1922/2006, ένα πρωτόκολλο συμφωνίας θα συναφθεί μεταξύ του
Οργανισμού και του Ινστιτούτου, όταν αυτό θα δημιουργηθεί, με σκοπό να εξασφαλιστεί
ο καλός συντονισμός σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού.

Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τα κριτήρια στα οποία πρέπει να βασιστεί το πολυετές πλαίσι
ο, από κοινού με το πεδίο δράσης του Οργανισμού που ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισ
μού.

διαβουλευση με τα ενδιαφερομενα μερη και αναλυση αντικτυπου2)
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9 Βλ. την έκθεση SEC(2005)849, της 30.6.2005.

Στις 25 Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για τον Οργανισμό θεμελι
ωδών δικαιωμάτων, κηρύσσοντας τοιουτοτρόπως την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης η ο
ποία αφορούσε εξίσου τα ζητήματα των θεματικών τομέων. Απεστάλησαν 100 απαντήσει
ς στη γραπτή διαβούλευση. Οι απαντήσεις προέρχονταν από δέκα κράτη μέλη, ευρωπαϊκά
και διεθνή όργανα, διεθνείς οργανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, κα
ταπολέμησης της διακριτικής μεταχείρισης και ισότητας των ευκαιριών, πανεπιστημιακού
ς ερευνητές, πολίτες και περίπου 60 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στις 25 Ιανουαρίου
2005 πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση. Υπήρξαν πάνω από 200 καταχωρημένοι συμμ
ετέχοντες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τους προαναφερόμενους φορείς. Οι φορείς που πήρ
αν μέρος στη διαβούλευση συμφώνησαν να δοθούν ορισμένες θεματικές προτεραιότητες
στον Οργανισμό και αναφέρθηκαν κυρίως οι ακόλουθοι τομείς:

οι διακρίσεις (συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων στο χώρο εργασίας), -

η προστασία δεδομένων,-

το δικαίωμα ασύλου,-

η μετανάστευση, -

η ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές, -

τα δικαιώματα των θυμάτων,-

τα δικαιώματα των μειονοτήτων, -

η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, -

οι όροι κράτησης,-

τα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, -

τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα,-

τα ζητήματα φύλου.-

Η διαβούλευση αποτέλεσε μέρος της ανάλυσης αντικτύπου9, και υποστήριξε την επιλογή
να δημιουργηθεί ένας «ειδικός οργανισμός παρατήρησης και αξιολόγησης των πολιτικών
της Ένωσης».

Αυτή η επιλογή συγκεκριμενοποιήθηκε από τον κανονισμό, ο οποίος καθόρισε τα κριτήρι
α για τον προσδιορισμό σειράς τομέων στους οποίους αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαραίτητ
η η δράση του Οργανισμού για την ανάπτυξη των κοινοτικών πολιτικών. Επιπλέον η Επιτ
ροπή, κατά την προετοιμασία της πρότασής της, διαβουλεύθηκε με το Διοικητικό Συμβού
λιο του Οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του στις
12-13 Ιουλίου και έλαβε γραπτές παρατηρήσεις με επιστολή της 25ης Ιουλίου 2007. Στην π
αρούσα πρόταση, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη
διάρκεια της διαβούλευσης. Όλα τα έγγραφα σχετικά με τη διαβούλευση και η ανάλυση α
ντικτύπου διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_agency_en.htm

νομικεσ πτυχεσ της προτασησ3)
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Σύνοψη των προτεινόμενων μέτρων•

Με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από τον κανονισμό, η Επιτροπή προτείνει να συμπερι
ληφθούν οι ακόλουθοι θεματικοί τομείς στο πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού για τα έτη
2007-2012:

α) ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας·

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθή
σεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας μέλους εθνικής με
ιονότητας·

γ) η αποζημίωση των θυμάτων, η πρόληψη του εγκλήματος και τα συναφή ζητήματα
που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών·

δ) η προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού·

ε) η μετανάστευση και η ένταξη των μεταναστών·

στ) το δικαίωμα ασύλου·

ζ) οι θεωρήσεις και οι έλεγχοι στα σύνορα·

η) η συμμετοχή στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης·

θ) τα ζητήματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχουν σχέση με την κοινωνία τη
ς πληροφορίας· και·

ι) η πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη

Ο κατάλογος βασίζεται στην επικαιρότητα ή στις πολιτικές, γεγονός που θα πρέπει να επιτ
ρέψει στον Οργανισμό να ασχοληθεί με όλα τα προβλήματα που αφορούν τα θεμελιώδη δ
ικαιώματα που μπορούν να εμφανισθούν σε ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα. Με τη συ
μπερίληψη αυτών των θεματικών τομέων στο πολυετές πλαίσιο, όλα τα κεφάλαια του Χά
ρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα καλυφθούν σε κάποιο βαθμό, περιορίζοντας ταυτόχρον
α τους θεματικούς τομείς.

Νομική βάση•

Η νομική βάση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου είναι το άρθρο 5, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007.

Επιλογή των νομικών μέσων•

Τα προτεινόμενα νομικά μέσα: απόφαση του Συμβουλίου, η οποία συνιστά το ενδεδειγμέ
νο νομικό μέσο για τη θέσπιση του πολυετούς πλαισίου ενός κοινοτικού οργανισμού.

δημοσιονομικη επιπτωση4)

Η πρόταση δεν έχει άμεση δημοσιονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
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λεπτομερησ επεξηγηση της προτασησ5)
Οι θεματικοί τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού (άρθρο 2) του παρέχουν τη δυνα-
τότητα να εξετάζει όλα τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα προβλήματα που μπορ
ούν να ανακύψουν σε ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα.

Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας: Αυτός ο θεματικός τ-
ομέας καθορίζεται από τον ίδιο τον κανονισμό.

Οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεω-
ν, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας μέλους εθνικής μειον
ότητας: Σχεδόν όλοι οι φορείς προσδοκούν ότι ο Οργανισμός θα ασχοληθεί με τις δια
κρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ, δηλαδή, πέραν της φυλετικ
ής και εθνοτικής καταγωγής, εξίσου με το φύλο, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αν
απηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό. Η τελευταία πηγή διακριτικής μ
εταχείρισης, η ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, αναφέρεται στο προοίμιο του κα
νονισμού. Οι άλλοι τομείς συνδέονται με την «φυλετική ή εθνοτική καταγωγή» και ο
Οργανισμός μπορεί να επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας όσον αφορά την εμπειρο
γνωμοσύνη και τις μεθόδους συλλογής δεδομένων. Εξάλλου, ο συγκεκριμένος θεματι
κός τομέας θα επιτρέψει να καλυφθούν για παράδειγμα οι «πολλαπλές μορφές διακρίσ
εων», οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας ή τα θέματα που αφορούν την " κοινωνική έν
ταξη". Όσον αφορά ειδικότερα τον «σεξουαλικό προσανατολισμό», τόσο οι πρόσφατε
ς εξελίξεις στην ΕΕ όσο και η ισχυρή ζήτηση που προέρχεται από ψηφίσματα του Ευρ
ωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ομοφοβία συνηγορούν υπέρ της συμπερίληψης
του συγκεκριμένου τομέα στο πολυετές πλαίσιο. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, ο Οργα
νισμός θα μπορούσε εξίσου να εξετάσει τα «ζητήματα ισότητας των φύλων συμπεριλα
μβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας» κατά τρόπο συμπληρωμα
τικό και σε στενή συνεργασία με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για
την ισότητα των φύλων στη βάση ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας το οποίο θα πρέπει ν
α συναφθεί μεταξύ του Οργανισμού και του Ινστιτούτου.

Η αποζημίωση των θυμάτων, η πρόληψη του εγκλήματος και τα συναφή ζητήματα που α-
φορούν την ασφάλεια των πολιτών: Η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας κ
αι δικαιοσύνης προσέδωσε στην πολιτική ασφάλειας ουσιαστικό ρόλο εξίσου στο πλαί
σιο της ΕΚ, με σκοπό να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εξασφ
αλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των πολιτών. Η πρόληψη του εγκλήματος αποτελ
εί αναπόσπαστο μέρος του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Τα «δικαιώματα των θυμάτω
ν» θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους θεματικούς τομείς που αντιστοιχούν στην κοι
νοτική νομοθεσία που διέπει την αποζημίωση από το κράτος των θυμάτων του εγκλήμ
ατος ή της εμπορίας ανθρώπων. Υπάρχει αποδεδειγμένο ενδιαφέρον των συμμετεχόντ
ων όσον αφορά τους συγκεκριμένους τομείς. 

Η προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού: Ο συγ-
κεκριμένος τομέας θα καλύπτει τα δικαιώματα του παιδιού, θέμα που παρουσιάζει εμφ
ανή σύνδεσμο με τις κοινοτικές προτεραιότητες. Η δράση θα αφορά κυρίως τους τομε
ίς της ελεύθερης κυκλοφορίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και τις πολιτι
κές για τη νεολαία, τα μέσα ενημέρωσης και τις συναφείς κοινοτικές πολιτικές.

Η μετανάστευση: Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τη μετανάστευση· ειδικότερα, η μεταχείρι-
ση στα σύνορα και οι συνθήκες στα κέντρα κράτησης για τους λαθρομετανάστες, καθ
ώς και τα ζητήματα που συνδέονται με τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, δημιουργο
ύν ιδιαίτερες ανησυχίες από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ένταξη των μ
εταναστών συνδέεται άμεσα με τη μετανάστευση. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποί
ο τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν σημαντικό ζήτημα και στον οποίον η Ευρωπαϊ
κή Ένωση καλείται εξίσου να διαδραματίσει ένα ρόλο. Στο συγκεκριμένο θεματικό το
μέα, ο Οργανισμός θα μπορούσε εξίσου να ασχοληθεί με τα ζητήματα που αφορούν τ
ην κοινωνική ένταξη, την «θρησκευτική ελευθερία», καθώς και τον «ακρωτηριασμό τ
ων εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων » ή τους «αναγκαστικούς γάμους». 
Το άσυλο: είναι εμφανώς ένας θεματικός τομέας για τον Οργανισμό δεδομένου ότι αφ-
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2007/0189 (CNS)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 σχετικά με τη θέσπιση πολυετού
ς προγράμματος πλαισίου

του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο
2007-2012

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 της 15ης Φεβρουαρίου 2007 για την ίδρυση ενός Οργανι
σμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης10, και κυρίως το άρθρο 5 παράγρα
φος 1, 

την πρόταση της Επιτροπής11,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Για να μπορέσει ο Οργανισμός να εκπληρώσει ορθά τα καθήκοντά του, πρέπει να προ
σδιορισθούν ακριβείς θεματικοί τομείς της δραστηριότητάς του από ένα πολυετές πλα
ίσιο που να καλύπτει πέντε έτη, όπως ορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμ
ού (ΕΚ) αριθ. 168/2007.

(2) Μεταξύ των θεματικών τομέων δραστηριότητας του Οργανισμού, το συγκεκριμένο π
ολυετές πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενο
φοβίας και των συναφών μορφών μισαλλοδοξίας. 

(3) Το πολυετές πλαίσιο πρέπει να τηρεί τις προτεραιότητες που ορίζονται από την Ένωσ
η, λαμβάνοντας υπόψη τους προσανατολισμούς που απορρέουν από τα ψηφίσματα το
υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα θε
μελιώδη δικαιώματα.

(4) Το πολυετές πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς και ανθρώ
πινους πόρους του Οργανισμού.

(5) Το πολυετές πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις με σκοπό να εξασφαλιστεί η σ
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13 ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.
14 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

υμπληρωματικότητα με τα καθήκοντα άλλων οργάνων, οργανισμών και φορέων της
Κοινότητας και της Ένωσης, καθώς και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διε
θνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτω
ν. Τα κοινοτικά όργανα και οι φορείς που έχουν την πλέον άμεση σχέση με το παρόν
πολυετές πλαίσιο είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων, που δη
μιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτ
ου για την ισότητα των φύλων13 και ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων που
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικώ
ν προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργ
ανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τ
ων δεδομένων αυτών14. Οι στόχοι τους πρέπει ως εκ τούτου να λαμβάνονται υπόψη.

(6) Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της πρότασής της, διαβουλεύθηκε με το Διοικητι
κό Συμβούλιο του Οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της συνεδ
ρίασής του στις 12-13 Ιουλίου και έλαβε γραπτές παρατηρήσεις με επιστολή της 25ης Ι
ουλίου 2007. 

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού, ο Οργανισμός είναι σε θέσ
η να δίνει συνέχεια σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή τ
ης Επιτροπής βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχεία γ) και δ), και εκτός του πε
δίου των θεματικών τομέων που ορίζονται από το παρόν πολυετές πλαίσιο.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1

Πολυετές πλαίσιο

1. Θεσπίζεται πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης (στο εξής «Οργανισμός») για την περίοδο 2007-2012.

2. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 εντός των ορίων των θεματικών τομέων που ορίζονται στο
άρθρο 2.

Άρθρο 2

Θεματικοί τομείς

Οι θεματικοί τομείς είναι οι ακόλουθοι:

α) ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας·

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσε
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ων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότ

ητας·

γ) η αποζημίωση των θυμάτων, η πρόληψη του εγκλήματος και συναφή ζητήματα που α

φορούν την ασφάλεια των πολιτών·

δ) η προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού·

ε) η μετανάστευση και η ένταξη των μεταναστών·

στ) το δικαίωμα ασύλου·

ζ) οι θεωρήσεις και οι έλεγχοι στα σύνορα·

η) η συμμετοχή στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης·

θ) τα ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου που συνδέονται με την κοινωνία της πληρο

φορίας· και

ι) η πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη

Άρθρο 3

Συμπληρωματικότητα και συνεργασία με άλλους οργανισμούς

1. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει το δέοντα συντονισμό με όλους τους συναφείς φορείς, ορ
γανισμούς και υπηρεσίες της Κοινότητας, τα κράτη μέλη, τους διεθνείς οργανισμούς και την
κοινωνία των πολιτών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 7, 8 και 10 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007, με σκοπό την εφαρμογή του παρόντος πλαισίου. 

2. Ειδικότερα, ο Οργανισμός συντονίζει τις δραστηριότητές του με τις δραστηριότητες τ
ου Συμβουλίου της Ευρώπης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμ
ού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 και στη συμφωνία που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο.

3. Ο Οργανισμός εξετάζει τα ζητήματα που συνδέονται με τις διακρίσεις λόγω φύλου απ
οκλειστικά στο πλαίσιο και στο μέτρο των εργασιών του που αφορούν τα γενικά ζητήματα δι
ακρίσεων 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 καταπο
λέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, και η προώθηση της συνειδητοποίησης του θέματος τη
ς ισότητας των φύλων από τον πολίτη της ΕΕ, με την παροχή τεχνικής βοηθείας στα κοινοτικ
ά όργανα, ιδίως στην Επιτροπή, και στις αρχές των κρατών μελών.
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4. Ο Οργανισμός εκπληρώνει τα καθήκοντά του, όσον αφορά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων που συνδέονται με την κοινωνία της πληροφορίας, υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτ
ήτων του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων να εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργ
ανισμοί της Κοινότητας σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών
προσώπων, ιδίως την ιδιωτική τους ζωή, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του
που ορίζονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Βρυξέλλες, 

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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