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Τι (δεν) έγινε μετά το 2003 (ημερομηνία της τελευταίας γενικής έκθεσης του ΕΚ σχετικά 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση)...

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την τελευταία γενική έκθεσή του σχετικά με την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 20031. Οι λόγοι για 
τους οποίους η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ανέβαλε μέχρι το 2007 την παρουσίαση νέας ετήσιας έκθεσης σχετίζονταν με την ύπαρξη 
τεσσάρων βασικών προϋποθέσεων οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να καταστήσουν 
δυνατή την έγκριση μιας «νέας γενιάς» γενικών εκθέσεων, που θα διαδέχονταν εκείνες που 
είχαν εγκριθεί μετά το 1992. Οι εν λόγω προϋποθέσεις ήταν:

α) - η μετατροπή του Ευρωπαϊκού Χάρτη σε δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για έναν από 
τους στόχους της Συνταγματικής Συνθήκης, του οποίου όμως η υλοποίηση ξεκινά μόλις τώρα 
με τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, η οποία ενδέχεται να επικυρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 
2009.

β) - η σύσταση ειδικού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (σύμφωνα με την απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2003) ο οποίος θα συνέλεγε αντικειμενικά και συγκρίσιμα 
στοιχεία για την κατάσταση στα κράτη μέλη. Χρειάστηκαν τρία χρόνια για να εγκριθεί ο 
κανονισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του οποίου μάλιστα οι εξουσίες και 
οι φιλοδοξίες περιορίστηκαν σημαντικά από τα κράτη μέλη. Ο οργανισμός βρίσκεται επί του 
παρόντος στο στάδιο του καθορισμού των διοικητικών του οργάνων και δομών, και
καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες. Η διαδικασία αυτή είναι όμως τόσο χρονοβόρα, που ο 
οργανισμός πιθανότατα θα καταστεί λειτουργικός όταν πλέον τα θεσμικά όργανα θα είναι 
υποχρεωμένα να αναθεωρήσουν την εντολή του συνεπεία της νέας συνθήκης2.

γ) - η έναρξη τακτικής αξιολόγησης της νέας κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρά την ανακοίνωση της Επιτροπής στην οποία αναγγέλλεται η 
απόφαση ανάληψης δράσης, δεν έχουν παρατηρηθεί αποτελέσματα τα τελευταία τρία χρόνια, 
δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στο πλαίσιο της διαδικασίας βελτίωσης της νομοθεσίας, και 
όποτε έχει γίνει κάποια αναφορά στο θέμα (όπως σε διάφορα μέτρα που σχετίζονται με την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας), αυτή φαίνεται να είναι περισσότερο θεωρητική παρά
βασισμένη σε ορθώς τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία (βλ. την πρόσφατη πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος μητρώου επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών)3.

                                               
1 βλ. περισσότερες πληροφορίες για τις γενικές εκθέσεις στο τμήμα ΙΙΙ του Παραρτήματος IV
2 βλ. περισσότερες πληροφορίες για τον Οργανισμό στο τμήμα ΙΑ του Παραρτήματος V
3 Επιπλέον, για αρκετά κοινοτικά μέτρα, το θεμελιώδες δημόσιο καθήκον της εγγύησης της ασφάλειας των 
πολιτών παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο ως θεμελιώδες δικαίωμα που προέχει έναντι των λοιπών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εξυπακούεται ότι η έννοια αυτή δεν διατυπώνεται πουθενά στην ΕΣΔΑ ούτε στον 
Χάρτη, που, αντιθέτως, αντιμετωπίζουν την επιταγή της δημόσιας ασφάλειας ως περιορισμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και μάλιστα ως περιορισμό που πρέπει να εφαρμόζεται σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και μόνον όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Η αναφορά στη δημοκρατία είναι ιδιαιτέρως σημαντική όχι μόνο για τα κράτη μέλη (πολλά από τα οποία 
βίωσαν περιόδους δικτατορίας τον περασμένο αιώνα) αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
ακόμη αναμένει τις μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τη δημοκρατική της λογοδοσία και την αρχή του 
κράτους δικαίου (ιδίως στους τομείς του δεύτερου και τρίτου πυλώνα).
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δ) - η ολοκλήρωση του αναγκαίου διοργανικού συντονισμού και των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων στους κόλπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μετά την από κοινού 
διακήρυξη του Χάρτη το 2000, δεν προχώρησαν στην πρακτική εφαρμογή της δήλωσής τους 
προσαρμόζοντας την εσωτερική δομή τους, δημιουργώντας νέες διοικητικές μονάδες και 
εκπαιδεύοντας τους υπαλλήλους τους στη νέα διάσταση της κοινοτικής πολιτικής. Μέχρι 
στιγμής, ο ουσιαστικός αντίκτυπος του Χάρτη στις μεθόδους εργασίας των κοινοτικών 
θεσμικών οργάνων φαίνεται πολύ περιορισμένος καθώς: 

 στην Επιτροπή, δεν υπάρχουν ούτε απτά αποτελέσματα του έργου της διοργανικής 
ομάδας Επιτρόπων, ούτε γενική μεταρρύθμιση της γενικής γραμματείας ECC, ούτε 
αναφορά στην εν λόγω διάσταση ακόμη και στη λεγόμενη «βελτίωση της 
νομοθεσίας»·

 στο Συμβούλιο, η εσωτερική διάσταση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
είναι πρακτικά ανύπαρκτη, παρότι αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη καταδικαστεί εν τω 
μεταξύ από δικαστές στο Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο.

Επομένως, σε αντίθεση με τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ εξακολουθούν να δείχνουν ιδιαίτερη απροθυμία να αναγνωρίσουν τη
διακήρυξη του Χάρτη ως τη χρονική στιγμή μετά την οποία όφειλαν να αλλάξουν 
κατεύθυνση οι ευρωπαϊκές πολιτικές, μεταβαίνοντας από μια προσέγγιση προσανατολισμένη 
«στη διοίκηση» σε μια προσέγγιση προσανατολισμένη «στον πολίτη».

και τι έγινε ...

2. Τούτου λεχθέντος, είναι προφανές ότι μετά το 2003 η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη μόνιμο θέμα συζήτησης στους κόλπους 
της ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών, ωθώντας τους πολίτες της ΕΕ να ζητούν την παρέμβαση
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αιτιολογώντας την έγκριση όλο και περισσότερων 
συναφών ψηφισμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1.

Κατά την περίοδο αυτή, τα κυριότερα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορούν 
τις πτήσεις της CIA, το ενδεχόμενο κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων, την αύξηση της 
ομοφοβίας σε αρκετά κράτη μέλη, τις διακρίσεις, την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι στα θέματα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενήργησε παράλληλα και συμπληρωματικά με το Συμβούλιο της Ευρώπης2.

Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να καθιερωθεί μόνιμη 
συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τον Γενικό
Γραμματέα του (ο οποίος είναι αρμόδιος να ενεργεί δυνάμει του άρθρου 52 της ΕΣΔΑ) και με 
τον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
Η συνεργασία αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί 
η αύξηση των λαϊκιστικών και ξενοφοβικών κινημάτων (ακόμη και με τη μορφή πολιτικών 
κομμάτων) στην Ευρώπη. Τα κινήματα αυτά συχνά προσβάλλουν την όλη ιδέα της 

                                               
1 βλ. περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των ψηφισμάτων του ΕΚ  στο τμήμα C του 
Παραρτήματος IV
2 Λεπτομερή περιγραφή των ψηφισμάτων αυτής της περιόδου στο τμήμα Β, ΙΙΙ  2 & 5 του Παραρτήματος V
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προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδέοντάς τα με την ακροαριστερή και 
φιλελεύθερη προπαγάνδα - σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αξίες.

3. Η συνεργασία ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο νέο πλαίσιο της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης, η οποία 
προβλέπει συγκεκριμένο καθεστώς αξιολόγησης της εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών 
που υποστηρίζουν τον Χάρτη της ΕΕ, όπως οι πολιτικές που σχετίζονται τους τομείς της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Ευνοώντας τη συνεργασία ανάμεσα στην 
Επιτροπή, τις εθνικές κυβερνήσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, η 
νέα Συνθήκη καλλιεργεί μια πιο διαφανή αμοιβαία αξιολόγηση και κατανόηση μεταξύ των 
εθνικών και ευρωπαίων νομοθετών, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων των ευρωπαίων πολιτών. Η βαθύτερη γνώση του πραγματικού αντικτύπου των 
κοινοτικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο και ο καλύτερα δομημένος διάλογος με τα εθνικά 
κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών θα συγκεκριμενοποιήσει πολύ περισσότερο την 
ετήσια συζήτηση του ΕΚ για την πρόοδο που επιτελείται ως προς τη διαμόρφωση της ΕΕ ως 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και 
αξιόπιστος και δεν θα θίγει τις εξουσίες της Επιτροπής, θα συλλέγει για λογαριασμό του ΕΚ, 
σε συνεργασία με τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όλα τα στοιχεία που σχετίζονται 
άμεσα με αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση νέας νομοθεσίας 
στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αξιολόγηση αυτής, μετά την έγκρισή της. 
Λόγω του ιδιαίτερα υψηλού βαθμού ευαισθησίας αυτών των πολιτικών και της βαρύτητας
που έχουν για τους ευρωπαίους πολίτες, είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί ένας μηχανισμός 
ταχείας ανατροφοδότησης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ο οποίος θα αφορά τα 
προβλήματα η επίλυση των οποίων μέσω της συνήθους δικαστικής οδού θα απαιτούσε πολλά 
χρόνια.

4. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η δικαστική εξουσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
κατέδειξε τον αυξανόμενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα όπως το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η ανάγκη προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όπως προέκυψε σαφώς 
από τα σεμινάρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων το 2005 και το 2007, στα οποία συμμετείχαν τα συνταγματικά δικαστήρια σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθίσταται όλο
και περισσότερο κοινό καθήκον σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις περιπτώσεις 
πολυεπίπεδης προστασίας αυτό που έχει σημασία είναι να αποφεύγονται οι θετικές και 
αρνητικές συγκρούσεις και επίσης να μην χρησιμοποιείται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή οι διεθνείς συμφωνίες ως άλλοθι για τη μείωση του επιπέδου προστασίας των εν 
λόγω δικαιωμάτων.

5. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε επίσης ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
ιδίως όταν ορισμένα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα επηρέασαν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των παιδιών, των προσφύγων, των μεταναστών, κ.ά. (βλ. την περίπτωση των μέτρων για την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων, τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας, την πρόσβαση του 
κοινού σε δημόσια έγγραφα, την προστασία της ελευθερίας έκφρασης ή των προσωπικών 
δεδομένων).
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Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είχε τη 
συνδρομή διαφόρων οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ιδίως μετά το 2005, κατά την
πραγματοποίηση των επισκέψεών της στα κέντρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (στη 
Λαμπεντούζα, στη Θέουτα και Μελίγια, στο Παρίσι, στα Κανάρια Νησιά, στη Μάλτα, στην 
Ελλάδα, στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο). 
Επιπλέον, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι πολιτικές που σχετίζονται με την ελευθερία, την 
ασφάλεια και τη δικαιοσύνη δεν μπορούν να συγκριθούν με τις παραδοσιακές κοινοτικές 
πολιτικές όπως αυτές που διέπουν την εσωτερική αγορά, στο πλαίσιο των οποίων η κοινωνία 
των πολιτών και άλλες ομάδες συμφερόντων είχαν επιτύχει, για πολλές δεκαετίες, μια καλά 
λειτουργούσα αλληλεπίδραση με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στην περίπτωση των πολιτικών 
που σχετίζονται με την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ακόμη 
τέτοιου είδους αλληλεπίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως λόγω της έλλειψης διαφάνειας 
στις παρούσες σχέσεις μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών διοικητικών αρχών. Αυτή η 
ασάφεια μπορεί να εξηγήσει γιατί η παρέμβαση των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών σε 
επίπεδο ΕΕ είναι ακόμη αποσπασματική ή άστοχη, καθώς προβλήματα τα οποία πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σε εθνικό επίπεδο τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αντιστρόφως. 

Με γνώμονα τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν, είναι σημαντικό να μπορεί 
η κοινωνία των πολιτών να υποβάλλει με καλύτερα δομημένο τρόπο τις προτάσεις της όταν 
τίθεται ζήτημα έγκρισης ή εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τα πρόσφατα οικονομικά
προγράμματα για την περίοδο 2007/2013 πρέπει να διευκολύνουν την εν λόγω δικτύωση 
βελτιώνοντας τη διαφάνεια της πρόσβασης στο προπαρασκευαστικό νομοθετικό έργο των 
θεσμικών οργάνων.

Εννοείται ασφαλώς ότι ο χώρος στον οποίο θα διεξάγεται κατά κύριο λόγο ο συναφής 
διάλογος πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς πρόκειται για το μόνο απευθείας 
εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ (παρότι, λογικά, και τα άλλα θεσμικά όργανα, όπως και ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, θα έπρεπε να απευθύνονται στις ΜΚΟ προκειμένου 
να μειωθεί το τεράστιο δημοκρατικό χάσμα μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ).

Πώς θα γίνει ο συνδυασμός όλων των παραγόντων και η προετοιμασία για την προθεσμία 
της 1ης Ιανουαρίου 2009;

Είναι πλέον καιρός να αναβιώσει η πρακτική που ξεκίνησε το 1992, με την έγκριση μιας νέας
έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την εσωτερική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο 
πλαίσιο μιας νέας κατάστασης η οποία προκύπτει από τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και από 
την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ (άρθρο 7, παράγραφος 1 ΣΕΕ) και 
των «αξιών» που αναφέρονται στο άρθρο 2 της νέας Συνθήκης. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο εισηγητής σκοπεύει να συντάξει μια έκθεση στην οποία θα 
συνοψίζονται οι κυριότερες ανησυχίες για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διατυπώσει ορισμένες συστάσεις προς την κατεύθυνση της 
αντιμετώπισης της νομικής και θεσμικής κατάστασης που θα προκύψει από τη νέα Συνθήκη 
και από τη θέση σε ισχύ του Χάρτη της ΕΕ. 
Δεδομένης της εξαιρετικά φιλόδοξης αυτής πρόκλησης, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όσο χρόνο χρειαστεί
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για να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες συζητήσεις και να καταλήξει σε μια καλή 
έκθεση.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μετά τις πρώτες συζητήσεις μεταξύ του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών, η δομή της 
έκθεσης ενδέχεται να έχει την ακόλουθη μορφή.

Μέρος 1
Ενότητα Α
Συστηματική περιγραφή των αλλαγών που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της 
προστασίας και της παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και των 
πιθανών μελλοντικών αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν υπόψη:

 οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη και τα συντάγματα των κρατών μελών της ΕΕ (οι νέες αποφάσεις 
των ανώτατων δικαστηρίων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Χάρτης ως 
τμήμα της Συνθήκης της ΕΕ, η ΕΕ ως τμήμα της ΕΣΔΑ) 1

 ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων2,
 το νέο θεσμικό πλαίσιο στους κόλπους της ΕΕ με τον Οργανισμό Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων ως νέο όργανο 3

Ενότητα Β
Οι αλλαγές στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα 12 κράτη μέλη, ως 
αποτέλεσμα της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση4. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της 
ένταξης των κρατών μελών στην ΕΕ στον εν λόγω τομέα; Δομημένη περιγραφή των αλλαγών 
στις δικαστικές αποφάσεις, στις κυβερνητικές πολιτικές και στην ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης.

Μέρος 2

Επικέντρωση στους βασικότερους τομείς προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τη νομοθεσία και τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στους ακόλουθους τομείς5: 

 αστικά και πολιτικά δικαιώματα και προστασία των μειονοτήτων6·
 δικαιώματα των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπορία παιδιών·
 ελεύθερη κυκλοφορία και προστασία των μεταναστών (τόσο των παράνομων όσο και 

των νόμιμων μεταναστών)·
 μέτρα κατά των φυλετικών διακρίσεων και της ομοφοβίας·
 ελευθερία λόγου, προστασία δεδομένων και μέτρα καταπολέμησης της 

εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο·
                                               
1 Στο παράρτημα ΙΙ υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα
2 βλ. τμήμα 1 στο παράρτημα VΙ για περισσότερες πληροφορίες
3 βλ. τμήμα 5 στο παράρτημα ΙΙΙ για περισσότερες πληροφορίες
4 βλ. τμήμα 3 στο παράρτημα ΙΙΙ για περισσότερες πληροφορίες
5 Το παράρτημα  V περιλαμβάνει πολλά από τα παραπάνω θέματα
6 Το τμήμα 2 του παραρτήματος ΙΙΙ περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων 
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 μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμογή 
τους σε εθνικό επίπεδο και συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα· και 

 βασικά δικαιώματα των κατηγορουμένων, δικονομικά δικαιώματα.
Η έκθεση θα βασίζεται στα ψηφίσματα που έχει ήδη εγκρίνει το Κοινοβούλιο 1
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων ενδέχεται να έχει την ακόλουθη μορφή: 
 Ιανουάριος - Απρίλιος 2008 - σχέδιο έκθεσης και συζητήσεις επί των κυριότερων 

θεμάτων της έκθεσης
 Μάιος/Ιούνιος πιθανή έγκριση από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 Σεπτέμβριος 2008: έγκριση από την Ολομέλεια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 Παράρτημα I - Ενημερωτικό έγγραφο για την κατάσταση της πρόσφατης νομολογίας 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

 Παράρτημα II - Ενημερωτικό έγγραφο για τις σχέσεις ανάμεσα στην ΕΣΔΑ, τον 
Χάρτη και τα εθνικά συντάγματα

 Παράρτημα III - Ενημερωτικό έγγραφο για τα διαρθρωτικά και μεθοδολογικά 
ζητήματα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 
μετά τη διεύρυνση προς ανατολάς

 Παράρτημα IV - Ενημερωτικό έγγραφο για τα ψηφίσματα του ΕΚ στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων

 Παράρτημα V - Ενημερωτικό έγγραφο για τις εν εξελίξει δραστηριότητες της ΕΕ στον 
τομέα των δικαιωμάτων των μεταναστών, της ομοφοβίας, των δικαιωμάτων των παιδιών, της 
προστασίας δεδομένων, της ενδοοικογενειακής βίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και 
των βασικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων

 Παράρτημα VI - Ενημερωτικό έγγραφο για τον ρόλο των εθνικών δικαστηρίων και 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

                                               
1 Το παράρτημα  ΙV περιλαμβάνει το ψήφισμα του ΕΚ για τα θεμελιώδη δικαιώματα
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