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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 168/2007 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος πλαισίου του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-
2012
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0515),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του 
Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Το πολυετές πλαίσιο πρέπει να 
περιλαμβάνει διατάξεις με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα με 
τα καθήκοντα άλλων οργάνων, 

(5) Το πολυετές πλαίσιο πρέπει να 
περιλαμβάνει διατάξεις με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα με 
τα καθήκοντα άλλων οργάνων, 
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οργανισμών και φορέων της Κοινότητας 
και της Ένωσης, καθώς και με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. 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 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Δεκεμβρίου 2006 για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα 
των φύλων 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 φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Οι
στόχοι τους πρέπει ως εκ τούτου να 
λαμβάνονται υπόψη.

οργανισμών και φορέων της Κοινότητας 
και της Ένωσης, καθώς και με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. 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 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Δεκεμβρίου 2006 για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα 
των φύλων 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 φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι στόχοι 
τους πρέπει ως εκ τούτου να λαμβάνονται 
υπόψη.

Αιτιολόγηση

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής λαμβάνει καταγγελίες που προέρχονται απευθείας από πολίτες 
οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αφορούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών. Συνεπώς ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
των λοιπών κοινοτικών φορέων και φορέων της Ένωσης με τους οποίους οι αρμοδιότητες του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι συμπληρωματικές.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α) Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 
5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007, ο 
οργανισμός θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να διατυπώνει γνώμες προς τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα 
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κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το 
κοινοτικό δίκαιο, είτε με δική του 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής, χωρίς να 
παρεμβαίνει στις νομοθετικές και 
δικαστικές διαδικασίες που θεσπίζονται 
στη Συνθήκη. Ωστόσο, τα όργανα θα 
πρέπει να μπορούν να ζητούν γνώμες 
σχετικά με τις νομοθετικές τους 
προτάσεις ή τις θέσεις που λαμβάνουν 
κατά τις νομοθετικές διαδικασίες, στο 
βαθμό που αφορούν τη συμβατότητά τους 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επαναληφθεί η διάταξη της αιτιολογικής σκέψης 13 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 168/2007 η οποία αναφέρει σαφώς ότι τα θεσμικά όργανα και ο ίδιος ο Οργανισμός 
μπορούν να είναι ευέλικτοι και σε ορισμένες περιπτώσεις να δρουν επιπλέον και πέραν των 
θεματικών τομέων οι οποίοι περιγράφονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7α) Ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει 
μέτρα για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού 
όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά 
του, καθώς και τις δυνατότητες και 
γενικά τους διάφορους μηχανισμούς για 
την εφαρμογή τους, χωρίς ωστόσο να 
επιλαμβάνεται ο ίδιος ατομικών 
καταγγελιών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επαναληφθεί η διάταξη της αιτιολογικής σκέψης 15 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 168/2007 η οποία αναφέρει ότι ο Οργανισμός πρέπει να είναι προενεργητικός στο έργο 
του.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

(7β) Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι 
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και κατά συνέπεια τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι αδιαίρετα και 
απαραβίαστα.

Αιτιολόγηση

Είναι βασικό να υπάρχει κατά νου αυτή η πλέον βασική από τις οικουμενικές και ευρωπαϊκές 
αξίες όταν εξετάζουμε την προάσπιση και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

(7γ) Χρειάζεται να εξασφαλισθεί η 
συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ και όλων των κρατών μελών με όλες 
τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα οι οποίες είναι κοινές για τα 
κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επαναληφθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις τις οποίες έχουν κάνει τα κράτη 
μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία ή με πρωτοβουλία του 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού, μπορεί, όχι 
νωρίτερα από ένα έτος μετά την έγκριση 
του πολυετούς προγράμματος πλαισίου,
να υποβάλει πρόταση για επανεξέταση 
του πλαισίου σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 168/2007.

Αιτιολόγηση

Η ιδέα του πενταετούς πλαισίου παρέχει σταθερότητα για το έργο του Οργανισμού, αλλά θα 
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επικαιροποίησης ή επανεξέτασης αυτού του πλαισίου κατά τη 
διάρκεια αυτής της πενταετούς περιόδου διότι μπορεί να υπάρξουν νέες προκλήσεις στην 
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προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Ο Οργανισμός μπορεί να αναλάβει 
καθήκοντα σε θεματικούς τομείς που δεν 
καλύπτονται από το άρθρο 2 στην 
περίπτωση εξαιρετικών και επιτακτικών
περιστάσεων. Σε τέτοιου είδους 
περιστάσεις αποστέλλεται στην 
Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωστοποίηση 
των αναληφθέντων καθηκόντων.

Τροπολογία 8
Άρθρο 1, παράγραφος 2 β (νέα)

2β. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να 
ζητήσουν από τον Οργανισμό τη 
διερεύνηση ειδικών δράσεων ή 
περιπτώσεων.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1 α (νέο)

Άρθρο 1α
Καθήκοντα

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
τίθενται στο άρθρο 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 168/2007 και στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
168/2007, ο Οργανισμός:
α) συλλέγει, καταγράφει, αναλύει και 
διαδίδει συναφείς, αντικειμενικές, 
αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες 
και δεδομένα καθώς και αποτελέσματα 
από έρευνες και παρακολουθήσεις που 
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του γνωστοποιούνται από κράτη μέλη, 
θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και 
φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της 
Κοινότητας και της Ένωσης, ερευνητικά 
κέντρα, εθνικούς φορείς, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς και ιδίως από αρμόδια 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης·
β) αναπτύσσει μεθόδους και πρότυπα για 
τη βελτίωση της δυνατότητας σύγκρισης, 
της αντικειμενικότητας και της 
αξιοπιστίας των δεδομένων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη·
γ) πραγματοποιεί, συνεργάζεται ή 
ενθαρρύνει επιστημονικές έρευνες και 
μελέτες, προπαρασκευαστικές μελέτες 
καθώς και μελέτες σκοπιμότητας, όπου 
παρίσταται ανάγκη και, εάν αυτό συνάδει 
με τις προτεραιότητες και το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του, κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής·
δ) διατυπώνει και δημοσιεύει 
συμπεράσματα και γνώμες επί ειδικών 
θεμάτων που απευθύνονται στα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη 
όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο, 
είτε με δική του πρωτοβουλία είτε 
κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής·
ε) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για 
ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
καλύπτονται από τους τομείς 
δραστηριότητας του Οργανισμού, 
υπογραμμίζοντας επίσης παραδείγματα 
ορθής πρακτικής·
στ) δημοσιεύει θεματικές εκθέσεις που 
βασίζονται στις αναλύσεις του, στην 
έρευνα και στις μελέτες·
ζ) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητές του· και
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η) αναπτύσσει στρατηγική επικοινωνίας 
και προωθεί διάλογο με την κοινωνία των 
πολιτών προκειμένου να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού όσον 
αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
το ενημερώσει ευρέως για την εργασία 
του.
2. Τα συμπεράσματα, οι γνώμες και οι 
εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να αφορούν 
προτάσεις από την Επιτροπή βάσει του 
άρθρου 250 της Συνθήκης, ή θέσεις που 
έλαβαν τα θεσμικά όργανα κατά τη 
διάρκεια νομοθετικών διαδικασιών μόνο 
εάν έχει υπάρξει αίτημα από το 
αντίστοιχο θεσμικό όργανο σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο δ). Δεν 
ασχολούνται με τη νομιμότητα των 
πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 230 
της Συνθήκης ή με το ερώτημα εάν ένα 
κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωση 
βάσει της Συνθήκης υπό την έννοια του 
άρθρου 226 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Κατά την εκπόνηση του πολυετούς πλαισίου αξίζει να επαναληφθεί σαφώς το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 το οποίο αναφέρει σαφώς τα καθήκοντα του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων..

Τροπολογία 10
Άρθρο 1 β (νέο)

Άρθρο 1β
Τομείς δραστηριότητας

Ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντά του 
εντός των θεματικών τομέων που 
καθορίζονται από το πολυετές πλαίσιο 
εργασίας. Αυτό ισχύει, με την επιφύλαξη 
των απαντήσεων του Οργανισμού σε 
αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου ή της Επιτροπής βάσει 
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία γ) 
και δ) εκτός αυτών των θεματικών 
τομέων, εάν το επιτρέπουν οι 
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δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι 
του.

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο, που αρχικά εγκρίθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007, υπενθυμίζει τη 
δυνατότητα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να αναλαμβάνει δράση εκτός του 
πολυετούς πλαισίου σε ορισμένες, συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 11
Άρθρο 2

Οι θεματικοί τομείς είναι οι ακόλουθοι: Οι θεματικοί τομείς, με την επιφύλαξη 
των άρθρων 1 (2α) και (2β) και 1β, είναι 
οι ακόλουθοι: 

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποτελεί συνέπεια των προηγούμενων τροπολογιών..

Τροπολογία 12
Άρθρο 2, εδάφιο β)

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας·

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας και 
οιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των 
λόγων (πολλαπλές μορφές διακρίσεων)·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο Οργανισμός να αναλύει και να εξετάζει λεπτομερώς την έννοια των 
πολλαπλών μορφών διακρίσεων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να καταταχθούν σε 
διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας. Συχνά, οι άνθρωποι υφίστανται διακρίσεις και δεν είναι 
βέβαιοι για τον ακριβή λόγο ή τους ακριβείς λόγους αυτών των διακρίσεων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει το δέοντα 
συντονισμό με όλους τους συναφείς 
φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες της 

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

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 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
168/2007, με σκοπό την εφαρμογή του 
παρόντος πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία εξασφαλίζει πρόσθετη αξία στις κοινές δραστηριότητες μεταξύ των φορέων που 
ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα από ό,τι μόνο ο συντονισμός με κάθε έναν από 
αυτούς.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του, εκφράζουν 
ικανοποίηση για τη θέσπιση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις αρχές αυτού 
του έτους. Η μετατροπή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και 
Ξενοφοβίας σε ένα πλήρως εξοπλισμένο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα παράσχει 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα αναγκαία εργαλεία για τη συνδρομή των νομοθετών και της 
Επιτροπής στην προάσπιση και στην περαιτέρω προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Ενώ ο εισηγητής εκφράζει ικανοποίηση και αναγνωρίζει την εξαιρετική διοργανική 
συνεργασία η οποία οδήγησε στην έγκριση του κανονισμού 168/2007 για τη θέσπιση του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά είναι 
δυσαρεστημένος διότι αυτή η συνεργασία φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από 
τα άλλα θεσμικά όργανα όταν πρόκειται για την εκπόνηση του πολυετούς προγράμματος του 
Οργανισμού. Φαίνεται κάπως ειρωνικό το γεγονός ότι η Επιτροπή και η Προεδρία του 
Συμβουλίου παροτρύνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφέρει τη γνώμη του έως το τέλος 
του 2007 (ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα δεδομένων των καθυστερήσεων στην 
υποβολή και στην παρουσίαση της πρότασης) όταν ούτε η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο 
φαίνεται να βλέπουν την επίτευξη συμφωνίας επί αυτού του θέματος και τον διορισμό 
διευθυντή ως προτεραιότητα ύψιστης σπουδαιότητας.

Εξαιτίας των μακρών διαπραγματεύσεων σχετικά με τον κανονισμό 168/2007, ο Οργανισμός 
θεσπίστηκε επίσημα μόλις την 1η Μαρτίου 2007 (ελπίζετο ότι θα είχε συσταθεί και θα 
λειτουργούσε από την 1η Ιανουαρίου 2007). Παρά την επίσημη ίδρυσή του, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω του ότι εξακολουθούν να 
λείπουν τα βασικά στοιχεία τα οποία θα τον καθιστούσαν πλήρως λειτουργικό (δηλαδή ένας 
διευθυντής και ένα πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο).

Ο εισηγητής αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ταχείας έγκρισης ενός πολυετούς 
προγράμματος πλαισίου για τον Οργανισμό καθώς και το διορισμό διευθυντή προκειμένου ο 
Οργανισμός να μπορέσει τελικά να καταστεί πλήρως λειτουργικός και να αρχίσει να 
εξυπηρετεί τα θεσμικά όργανα και τους πολίτες της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του 
εισηγητή επιδιώκει ρητά την τροποποίηση του πολυετούς προγράμματος πλαισίου σε ένα 
ελάχιστο αριθμό τομέων. Ελπίζεται ότι αυτό το μήνυμα καλής πίστης εξ ονόματος του 
εισηγητή θα διευκολύνει μια ταχεία συμφωνία εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
σχετικά με το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο. Κατόπιν αυτών, ο εισηγητής θα ήθελε να 
παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν για να επιταχυνθεί 
η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη θέση διευθυντή καθώς και να επιταχυνθεί το έργο 
τους σχετικά με το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό κατά τη γνώμη του είναι απαραίτητο 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός μπορεί να καταστεί ενεργός το συντομότερο 
δυνατόν (κάτι που ο εισηγητής και το ίδιο το ΕΚ επιθυμούν να δουν).

Ο εισηγητής φυσικά θα επιθυμούσε από τα άλλα θεσμικά όργανα και θα τα παρότρυνε να 
συμπεριλάβουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σ’ αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Αυτό θα προσθέσει νομιμότητα αφενός στις διαπραγματεύσεις για το πολυετές 
πρόγραμμα πλαίσιο και αφετέρου στον Οργανισμό ως οντότητα αφότου συμφωνηθεί το 
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πρόγραμμά του.

Η Επιτροπή και η Προεδρία του Συμβουλίου είναι τα θεσμικά όργανα τα οποία πρέπει να 
επιδείξουν τη δέσμευσή τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία 
και ηγετικό ρόλο όσον αφορά αυτό το θέμα. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται απλώς 
να γνωμοδοτήσει επί αυτού του θέματος, ο εισηγητής θα ήθελε να επαναλάβει το αδιαίρετο 
και το απαραβίαστο όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως την πλέον σημαντική και βασική
των αξιών εντός της ΕΕ - την προάσπιση των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί 
πολύ σοβαρό ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ελέγχει λεπτομερώς το 
ρόλο των άλλων θεσμικών οργάνων στην ανάπτυξη του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιό του καθώς και το έργο που αναλαμβάνεται 
στον τομέα της προάσπισης και της προώθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι πολίτες 
μας δεν θα ανεχθούν μια εξασθένιση ή απάλυνση του κεντρικού πυρήνα των αξιών μας εις 
βάρος βραχυπρόθεσμων πολιτικών, οικονομικών ή κοινωνικών εκτιμήσεων.

Τροπολογίες του εισηγητή

Όπως προαναφέρθηκε, ο εισηγητής αποφάσισε σκοπίμως να περιορίσει τον αριθμό των 
τροπολογιών του προκειμένου να διευκολυνθεί μια ταχεία συμφωνία με τα άλλα θεσμικά 
όργανα επί του θέματος. Κατόπιν αυτού, οι τροπολογίες τις οποίες έχει υποβάλει στην έκθεσή 
του είναι κύριας σπουδαιότητας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο εισηγητής έχει αντιγράψει ορισμένα από αυτά που θεωρεί κύρια μέρη του κανονισμού 
168/2007 ως τροπολογίες στην παρούσα έκθεση. Θεωρεί ότι αξίζει να επαναδιατυπωθούν 
σαφώς στην έκθεση σχετικά με το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο ορισμένα από τα βασικά 
στοιχεία της εντολής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του έργου με το οποίο 
θα ασχοληθεί.

Έτσι, η νέα αιτιολογική σκέψη 6α αντιγράφει την αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισμού 
168/2007. Επίσης η αιτιολογική σκέψη 7α είναι αντιγραφή της αιτιολογικής σκέψης 15 του 
κανονισμού 168/2007. Διατυπώνοντας σαφώς εκ νέου αυτά τα σημεία στην παρούσα έκθεση 
ο εισηγητής επιδιώκει να υπενθυμίσει στα θεσμικά όργανα και στον ίδιο τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων την ευελιξία και τις επιλογές που διαθέτει ο Οργανισμός επιπλέον
και πέραν των θεματικών τομέων οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 2. Αυτή η ευελιξία είναι 
απαραίτητη εάν θέλουμε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να είναι προενεργητικός καθώς και 
να αντιδρά έναντι ξαφνικών αρνητικών εξελίξεων ή επιδείνωσης καταστάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε ορισμένους τομείς ή γεωγραφικές περιοχές.

Οι ελάχιστες τροπολογίες του εισηγητή στα άρθρα υποβάλλονται με το ίδιο πνεύμα όπως οι 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις, κυρίως για να υπενθυμισθούν κύριες πτυχές του 
κανονισμού για την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο το άρθρο 1 α (νέο) είναι άμεση αντιγραφή του άρθρου 4 του κανονισμού 168/2007. Ο 
εισηγητής πιστεύει ότι είναι απαραίτητο σε μια έκθεση η οποία εξετάζει το πολυετές 
πρόγραμμα πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να υπενθυμισθούν τα βασικά 
καθήκοντα του Οργανισμού.

Ομοίως, το άρθρο 1β (νέο) έχει ληφθεί από το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού 
168/2007. Για άλλη μια φορά, αυτό αποτελεί υπενθύμιση προς όλους ότι ο Οργανισμός 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει τη δυνατότητα να αναλάβει καθήκοντα επιπλέον και πέραν 
εκείνων που τονίζονται στο θεματικό πρόγραμμα (άρθρο 2) κατόπιν αιτήματος των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ.

Οι λοιπές προτεινόμενες τροπολογίες στο άρθρο 1 αναπτύσσουν περαιτέρω αυτό το θέμα. Ο 
εισηγητής επιδιώκει να αντισταθμίσει την αυστηρή φύση του θεματικού προγράμματος με το 
να παρασχεθεί μια περισσότερο ευέλικτη προσέγγιση κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Η 
ευελιξία αποτελεί κλειδί για να μπορέσει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να 
εκπληρώσει πλήρως την εντολή του.

Όσον αφορά το άρθρο 2 (θεματικοί τομείς) ο εισηγητής έχει επίγνωση του να μην υποβάλει 
μη ρεαλιστικά αιτήματα σχετικά με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή τα θεσμικά 
όργανα. Για το λόγο αυτό (και παρά τις πολλές εκκλήσεις για επέκταση του πεδίου του 
άρθρου 2 με προσθήκη νέων τομέων αρμοδιότητας) ο εισηγητής έχει επιλέξει να κάνει μόνο 
μια μικρή αλλά σημαντική προσθήκη σ’ αυτόν τον κατάλογο. Στο σημείο β) ο εισηγητής έχει 
προσθέσει την έννοια των «πολλαπλών μορφών διακρίσεων». Με τις διακρίσεις, δυστυχώς, 
ακόμη μια φορά να βρίσκονται σε αύξηση στην ΕΕ, είναι σημαντικό ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να αναλύει και να εξετάζει λεπτομερώς την έννοια των 
πολλαπλών μορφών διακρίσεων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να καταταχθούν σε 
διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας (και λογικά δεν θα πρέπει να παρέχεται η αδιαίρετη φύση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες). Ωστόσο, οι άνθρωποι συχνά 
υφίστανται διακρίσεις και δεν είναι σίγουροι για τον ακριβή λόγο αυτών των διακρίσεων. Θα 
μπορούσε να είναι για έναν από πολλούς λόγους ή για συνδυασμό αυτών των λόγων (π.χ. 
διάκριση κατά μιας Εβραίας λόγω του φύλου της - γυναίκα - ή λόγω του θρησκεύματός τους -
Εβραία - ή λόγω και των δύο· ή διάκριση κατά ενός ομοφυλόφιλου Κούρδου λόγω της 
εθνοτικής καταγωγής του - Κούρδος - ή λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού του -
ομοφυλόφιλος - ή λόγω και των δύο). Το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να καλύπτει 
επίσης αυτόν τον τύπο των πολλαπλών μορφών διακρίσεων προκειμένου να αξιολογείται η 
έκταση του προβλήματος και να επιδιώκεται η εξεύρεση τρόπων για την αντιμετώπιση αυτής 
της σύνθετης μορφής διακρίσεων.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο εισηγητής και η επιτροπή LΙΒΕ στις 18 Οκτωβρίου 2007 
πραγματοποίησαν ακρόαση με ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Ο εισηγητής ήθελε να ακούσει τις απόψεις και τις γνώμες της κοινωνίας των 
πολιτών προτού να υποβάλει το σχέδιο έκθεσής του. Ο εισηγητής επισημαίνει ότι η 
συνεδρίαση παρέσχε ένα ποικίλο και πλήρες φάσμα απόψεων. Εκφράστηκαν πολλές 
επικριτικές απόψεις όσον αφορά το πεδίο των θεματικών τομέων (άρθρο 2) καθώς και τη 
γενική έλλειψη φιλοδοξίας και συνοχής (καμία συνολική οπτική ή κανένα καθολικό πλαίσιο) 
σε επίπεδο ΕΕ όταν πρόκειται για την ύπαρξη μιας συντονισμένης, κατάλληλης για τον 
επιδιωκόμενο στόχο πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο εισηγητής και οι παρούσες ΜΚΟ έθιξαν την ανακολουθία και το παράλογο της ύπαρξης 
αυστηρών κανόνων όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα για την προσχώρηση υποψηφίων 
χωρών (ως μέρος των κριτηρίων της Κοπεγχάγης) αλλά κανενός πραγματικά 
αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης/επανεξέτασης μετά την προσχώρηση στην 
ΕΕ ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη συνεχίζουν να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν 
τη νομοθεσία και τους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως θα πρέπει να ισχύει με 
την προσχώρηση.
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Ωστόσο, όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για 
να εξυπηρετηθούν οι πολίτες όσον αφορά την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι 
να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολυνθεί η συμφωνία σχετικά με το πολυετές 
πρόγραμμα πλαίσιο και για να θεσπισθεί ένας πλήρως λειτουργικός Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων όσο το δυνατόν συντομότερα.

Συμπέρασμα:

Ο εισηγητής εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και παροτρύνει όλα τα θεσμικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλισθεί η θέσπιση, το συντομότερο δυνατόν, ενός 
συνεκτικού και πλήρους πολυετούς προγράμματος πλαισίου. Σε συνδυασμό με τον ταχύ 
διορισμό διευθυντή του Οργανισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζει ότι, τελικά, ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα μπορέσει να αναλάβει το σημαντικό και αναγκαίο 
έργο του στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ στο πολύ άμεσο μέλλον.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να διαδραματίσει το ρόλο του αφενός στην 
εκπόνηση του πολυετούς προγράμματος πλαισίου και αφετέρου στο διορισμό του διευθυντή. 
Η επιτροπή LΙΒΕ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ακρόαση των υποψηφίων που 
περιλαμβάνονται στον ειδικό σχετικό κατάλογο πριν το τέλος του έτους προκειμένου το ΕΚ 
να έχει λόγο στο διορισμό του υποψηφίου για αυτή τη σημαντική θέση. Ομοίως, η επιτροπή 
LΙΒΕ έχει ξεκινήσει μια διεξοδική ανασκόπηση όλων των ψηφισμάτων του ΕΚ στον τομέα 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Κύριος στόχος 
αυτού του εγχειρήματος είναι να εξασφαλισθεί ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να 
παρακολουθήσει αποτελεσματικά και να δώσει τη δέουσα συνέχεια από κοινού με τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε τομείς ενδιαφέροντος οι οποίοι έχουν επισημανθεί 
από το ΕΚ στο παρελθόν. Ελπίζεται ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα 
εργασθεί εποικοδομητικά με το ΕΚ στους τομείς που το ΕΚ θα ζητήσει από τον Οργανισμό 
να εξετάσει το ενδεχόμενο παραβάσεων ή παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων οι οποίες 
βασίζονται στα πρόσφατα εγκριθέντα ψηφίσματά του.


	693142el.doc

