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Τροπολογία 1
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 
2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το άρθρο 218, παράγραφος 6 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το 
πρωτόκολλο σχετικά με το άρθρο 6, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την  
προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 
2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα άρθρα 216, παράγραφος 2,
218, παράγραφος 6, 218, παράγραφος 8 
και 218, παράγραφος 10 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και το πρωτόκολλο σχετικά με το 
άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την  
προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση, 

Or. en

Τροπολογία 2
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, με πάγια νομολογία από την 
δεκαετία του εβδομήντα, αποφαίνεται ότι 
τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών 
δικαίου, των οποίων τον σεβασμό 
εξασφαλίζει το Δικαστήριο,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, με πάγια νομολογία από την 
δεκαετία του εβδομήντα, αποφαίνεται ότι 
τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών 
δικαίου, 

Or. da
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Τροπολογία 3
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση Ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση Ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, με πάγια νομολογία από την 
δεκαετία του εβδομήντα, αποφαίνεται ότι 
τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών 
δικαίου, των οποίων τον σεβασμό 
εξασφαλίζει το Δικαστήριο,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, με πάγια νομολογία από τις 
αποφάσεις για τις υποθέσεις
Internationale Handelsgesellschaft, της 
17ης Δεκεμβρίου 1970, και Nold, της 
14ης Μαΐου 1974, αποφαίνεται ότι τα 
θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών 
δικαίου, των οποίων τον σεβασμό 
εξασφαλίζει το Δικαστήριο,

Or. es

Τροπολογία 4
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξέλιξη της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
όπως μαρτυρά ο αυξανόμενος αριθμός 
αποφάσεων που περιέχουν αναφορές στις 
διατάξεις της ΕΣΔΑ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξέλιξη της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
όπως μαρτυρά ο αυξανόμενος αριθμός 
αποφάσεων που περιέχουν αναφορές στις 
διατάξεις της ΕΣΔΑ, καθώς και ότι δεν 
χρειάζεται να αναπτύσσει το ίδιο την 
παρούσα νομολογία,

Or. da
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Τροπολογία 5
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξέλιξη της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
όπως μαρτυρά ο αυξανόμενος αριθμός 
αποφάσεων που περιέχουν αναφορές στις 
διατάξεις της ΕΣΔΑ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξέλιξη της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
όπως μαρτυρά ο αυξανόμενος αριθμός 
αποφάσεων που περιέχουν αναφορές στις 
διατάξεις της ΕΣΔΑ, όπως ερμηνεύεται 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Or. fr

Τροπολογία 6
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
λαμβάνει, κατ’ αρχήν, υπόψη την 
«τεκμαιρόμενη συμβατότητα» της 
συμπεριφοράς ενός κράτους μέλους της 
Ένωσης προς την ΕΣΔΑ, εφόσον το 
συγκεκριμένο κράτος εφαρμόζει απλώς το 
κοινοτικό δίκαιο,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
λαμβάνει υπόψη την βασική
«τεκμαιρόμενη συμβατότητα» της 
συμπεριφοράς ενός κράτους μέλους της 
Ένωσης προς την ΕΣΔΑ, εφόσον το 
συγκεκριμένο κράτος εφαρμόζει απλώς το 
κοινοτικό δίκαιο,

Or. da

Τροπολογία 7
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
λαμβάνει, κατ’ αρχήν, υπόψη την 
"τεκμαιρόμενη συμβατότητα" της 
συμπεριφοράς ενός κράτους μέλους της 
Ένωσης προς την ΕΣΔΑ, εφόσον το 
συγκεκριμένο κράτος εφαρμόζει απλώς το 
κοινοτικό δίκαιο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
λαμβάνει, κατ’ αρχήν, υπόψη την 
"τεκμαιρόμενη συμβατότητα" της 
συμπεριφοράς ενός κράτους μέλους της 
Ένωσης προς την ΕΣΔΑ, εφόσον το 
συγκεκριμένο κράτος εφαρμόζει απλώς το 
δίκαιο της Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 8
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση Ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση Ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, σε γνωμοδότησή του της 28ης 
Μαρτίου 1996, διαπιστώνει ότι η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν δύναται να 
προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ, χωρίς να 
προηγηθεί τροποποίηση της συνθήκης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, σε γνωμοδότησή του της 28ης 
Μαρτίου 1996, διαπιστώνει ότι η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν δύναται να 
προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ χωρίς να 
προηγηθεί τροποποίηση της συνθήκης, 
λόγω του ότι η ΕΕ στερείται νομικής 
προσωπικότητας,

Or. es

Τροπολογία 9
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο  6, 
παράγραφος 2, της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η Ένωση 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο  6, 
παράγραφος 2, της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η Ένωση 
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προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών και ότι το πρωτόκολλο αριθ. 8 
της Συνθήκης της Λισσαβώνας απαριθμεί 
μία σειρά σημείων που πρέπει να 
ρυθμιστούν κατά την προσχώρηση αυτή· 
θεωρώντας ότι οι διατάξεις αυτές δεν 
αποτελούν απλώς μία επιλογή που 
επιτρέπει στην Ένωση να προσχωρήσει 
αλλά μία υποχρέωση για τα όργανα της 
Ένωσης να ενεργήσουν προς αυτή την 
κατεύθυνση,

προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών και ότι το πρωτόκολλο αριθ. 8 
της Συνθήκης της Λισσαβώνας απαριθμεί 
μία σειρά σημείων που πρέπει να 
ρυθμιστούν πριν την προσχώρηση αυτή· 
θεωρώντας ότι τα εν λόγω σημεία πρέπει 
να ρυθμιστούν πριν την προσχώρηση 
αυτή,

Or. da

Τροπολογία 10
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ.

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο  6, 
παράγραφος 2, της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η Ένωση 
προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών και ότι το πρωτόκολλο αριθ. 8 
της Συνθήκης της Λισσαβώνας απαριθμεί 
μία σειρά σημείων που πρέπει να 
ρυθμιστούν κατά την προσχώρηση αυτή· 
θεωρώντας ότι οι διατάξεις αυτές δεν 
αποτελούν απλώς μία επιλογή που 
επιτρέπει στην Ένωση να προσχωρήσει 
αλλά μία υποχρέωση για τα όργανα της 
Ένωσης να ενεργήσουν προς αυτή την 
κατεύθυνση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 
προσχώρηση τηρούνται τα όρια που θέτει 
η Συνθήκη της Λισσαβώνας και τα 
επισυναπτόμενα Πρωτόκολλα και 
ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο  6, παράγραφος 2, της συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η 
Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών και ότι το 
πρωτόκολλο αριθ. 8 της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας απαριθμεί μία σειρά σημείων 
που πρέπει να ρυθμιστούν κατά την 
προσχώρηση αυτή· θεωρώντας ότι οι 
διατάξεις αυτές δεν αποτελούν απλώς μία 
επιλογή που επιτρέπει στην Ένωση να 
προσχωρήσει αλλά μία υποχρέωση για τα 
όργανα της Ένωσης να ενεργήσουν προς 
αυτή την κατεύθυνση,

Or. el
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Τροπολογία 11
Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
σχετικά με την προσχώρηση της Ένωσης 
στην ΕΣΔΑ πρέπει να αντανακλά την 
ανάγκη διατήρησης των ειδικών 
χαρακτηριστικών της Ένωσης και του 
δικαίου της Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 12
Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. εκτιμώντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα 
πρέπει επίσης να καλύπτει διοικητικά και 
τεχνικά ζητήματα, όπως την αρχή της 
συνεισφοράς της Ένωσης στον τακτικό 
προϋπολογισμό του Συμβουλίου της 
Ευρώπης που προορίζεται για τη
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι 
λεπτομέρειες των οποίων απομένει να 
συμφωνηθούν με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης,

Θ. εκτιμώντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα 
πρέπει επίσης να καλύπτει διοικητικά και 
τεχνικά ζητήματα, όπως την αρχή της 
συνεισφοράς της Ένωσης στα έξοδα 
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός 
αυτόνομου προϋπολογισμού για το 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
με σκοπό τη διευκόλυνση του καθορισμού 
των αντίστοιχων συνεισφορών,

Or. fr
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Τροπολογία 13
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΣΔΑ 
δημιουργήθηκε όχι μόνο μέσω των 
πρόσθετων πρωτοκόλλων, αλλά και μέσω 
άλλων συμβάσεων, χαρτών και 
συμφωνιών, που οδήγησαν σε ένα 
συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα 
προάσπισης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών,

Or. en

Τροπολογία 14
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση Ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 1  (νέα)

Πρόταση Ψηφίσματος Τροπολογία

– η προσχώρηση αποτελεί πρόοδο στην 
πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την 
πολιτική ένωση,

Or. es

Τροπολογία 15
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει τα κύρια επιχειρήματα υπέρ της 
προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ, τα 

1.τονίζει τα κύρια επιχειρήματα υπέρ της 
προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ, τα 
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οποία δύνανται να συνοψισθούν ως εξής: οποία δύνανται να συνοψισθούν ως εξής:
– ενώ το σύστημα προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης 
συμπληρώνεται και ενισχύεται από την 
ενσωμάτωση του Χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στο πρωτογενές της δίκαιο, η 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ θα στείλει 
ένα ισχυρό μήνυμα για τη συνοχή μεταξύ 
της Ένωσης και της «Μεγάλης Ευρώπης», 
που αποτελεί το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και το πανευρωπαϊκό καθεστώς του για 
ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· η 
προσχώρηση αυτή θα ενισχύσει επίσης την 
αξιοπιστία της Ένωσης έναντι των τρίτων 
χωρών από τις οποίες συχνά αξιώνει, στο 
πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, να 
σέβονται την ΕΣΔΑ,

– ενώ το σύστημα προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης 
συμπληρώνεται και ενισχύεται από την 
ενσωμάτωση του Χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στο πρωτογενές της δίκαιο, η 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ θα στείλει 
ένα ισχυρό μήνυμα για τη συνοχή μεταξύ 
της Ένωσης και της «Μεγάλης Ευρώπης», 
που αποτελεί το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και το πανευρωπαϊκό καθεστώς του για 
ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· η 
προσχώρηση αυτή θα ενισχύσει επίσης την 
αξιοπιστία της Ένωσης έναντι των τρίτων 
χωρών από τις οποίες συχνά αξιώνει, στο 
πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, να 
σέβονται την ΕΣΔΑ,

– η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ θα 
εξασφαλίσει στους πολίτες έναντι των 
ενεργειών της Ένωσης προστασία ανάλογη 
με αυτήν που διαθέτουν έναντι όλων των 
άλλων κρατών μελών· τούτο βαρύνει 
περισσότερο καθώς τα κράτη μέλη έχουν 
εκχωρήσει στην Ένωση σημαντικές 
αρμοδιότητες, 

– η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ θα 
εξασφαλίσει στους πολίτες έναντι των 
ενεργειών της Ένωσης προστασία ανάλογη 
με αυτήν που διαθέτουν έναντι όλων των 
άλλων κρατών μελών· τούτο βαρύνει 
περισσότερο καθώς τα κράτη μέλη έχουν 
εκχωρήσει στην Ένωση σημαντικές 
αρμοδιότητες, 

– η νομοθετική και νομολογιακή 
εναρμόνιση στο πεδίο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των εννόμων τάξεων της 
ΕΕ και της ΕΣΔΑ και της αντίστοιχης 
νομολογίας των ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων είναι τόσο προχωρημένη, 
ώστε να πρέπει να επιτευχθεί ανάλογη 
πρόοδος και ως προς τη διαδικαστική 
εναρμόνιση των δύο ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων του ΕΔΑΔ και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 
Λουξεμβούργου  και τη διαμόρφωση των 
θεσμικών οργάνων της ΕΣΔΑ 

– η προσχώρηση θα συμβάλει στην 
αρμονική ανάπτυξη της νομολογίας των 
δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων στον τομέα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως 
μέσω της αυξημένης ανάγκης για διάλογο 

– η προσχώρηση θα συμβάλει στην 
αρμονική ανάπτυξη της νομολογίας των 
δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων στον τομέα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως 
μέσω της αυξημένης ανάγκης για διάλογο 
και συνεργασία

– η προσχώρηση ουδόλως πρόκειται να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την αρχή της 

– η προσχώρηση ουδόλως πρόκειται να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την αρχή της 
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αυτονομίας του δικαίου της Ένωσης διότι 
για τα ζητήματα που άπτονται του δικαίου 
της Ένωσης και της εγκυρότητας των 
πράξεών της, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσει να 
είναι το μοναδικό ανώτατο δικαιοδοτικό 
όργανο· το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
ανώτερο δικαστήριο αλλά μάλλον ως 
ειδικός δικαιοδοτικός φορέας που ασκεί 
εξωτερικό έλεγχο για τον σεβασμό εκ 
μέρους της Ένωσης των υποχρεώσεων 
διεθνούς δικαίου που απορρέουν από την 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ· το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
έχει καθεστώς ανάλογο με αυτό που έχουν 
σήμερα τα ανώτατα δικαστήρια των 
κρατών μελών σε σχέση με το Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

αυτονομίας του δικαίου της Ένωσης διότι 
για τα ζητήματα που άπτονται του δικαίου 
της Ένωσης και της εγκυρότητας των 
πράξεών της, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσει να 
είναι το μοναδικό ανώτατο δικαιοδοτικό 
όργανο· το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
ανώτερο δικαστήριο αλλά μάλλον ως 
ειδικός δικαιοδοτικός φορέας που ασκεί 
εξωτερικό έλεγχο για τον σεβασμό εκ 
μέρους της Ένωσης των υποχρεώσεων 
διεθνούς δικαίου που απορρέουν από την 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ· η σχέση των 
δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων δεν είναι 
ιεραρχική αλλά σχέση εξειδίκευσης · το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
έχει καθεστώς ανάλογο με αυτό που έχουν 
σήμερα τα ανώτατα δικαστήρια των 
κρατών μελών σε σχέση με το Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

– Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
¨Ένωσης  έχει ως αντικείμενο την 
ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ, αρμοδιότητα η οποία περιορίζεται 
στο μέτρο που με την προσχώρηση της 
ΕΕ στην ΕΣΔΑ ο έλεγχος της εφαρμογής 
της ΕΣΔΑ εκ μέρους της ΕΕ ή κράτους-
μέλους της σε περίπτωση ατομικής 
προσφυγής περιέρχεται στο Δικαστήριο 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Στρασβούργου. Αυτό δεν συνεπάγεται την 
αποξένωση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης από το πεδίο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων  καθώς μπορεί 
να εμπλακεί στο πεδίο αυτό στο πλαίσιο 
άλλων ένδικων υποθέσεων, ιδιαίτερα εάν 
ληφθεί υπόψη ότι δεν καλύπτονται από 
την ΕΣΔΑ τα κοινωνικά και οικονομικά 
δικαιώματα που προστατεύονται από το 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
– Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, 
παρά την άριστη μέχρι τώρα συνεργασία 
των δύο ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, 
συνεπάγεται την αναγκαιότητα απευθείας 
συνεννόησης  η οποία δεν πρέπει να 
αποκλείει την ενδεχόμενη αναστολή 
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διαδικασίας αν μία υπόθεση εκκρεμεί στο 
ένα ή στο άλλο δικαστήριο.

Or. el

Τροπολογία 16
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει τα κύρια επιχειρήματα υπέρ 
της προσχώρησης της Ένωσης στην 
ΕΣΔΑ, τα οποία δύνανται να συνοψισθούν 
ως εξής:

1. τονίζει τα κύρια επιχειρήματα υπέρ 
της προσχώρησης της Ένωσης στην 
ΕΣΔΑ, τα οποία δύνανται να συνοψισθούν 
ως εξής:

– ενώ το σύστημα προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης 
συμπληρώνεται και ενισχύεται από την 
ενσωμάτωση του Χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στο πρωτογενές της δίκαιο, η 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ θα στείλει 
ένα ισχυρό μήνυμα για τη συνοχή μεταξύ 
της Ένωσης και της «Μεγάλης Ευρώπης», 
που αποτελεί το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και το πανευρωπαϊκό καθεστώς του για 
ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· η 
προσχώρηση αυτή θα ενισχύσει επίσης την 
αξιοπιστία της Ένωσης έναντι των τρίτων 
χωρών από τις οποίες συχνά αξιώνει, στο 
πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, να 
σέβονται την ΕΣΔΑ,

– ενώ το σύστημα προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης 
συμπληρώνεται και ενισχύεται από την 
ενσωμάτωση του Χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στο πρωτογενές της δίκαιο, η 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ θα στείλει 
ένα ισχυρό μήνυμα για τη συνοχή μεταξύ 
της Ένωσης και της «Μεγάλης Ευρώπης», 
που αποτελεί το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και το πανευρωπαϊκό καθεστώς του για 
ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· η 
προσχώρηση αυτή θα ενισχύσει επίσης την 
αξιοπιστία της Ένωσης έναντι των τρίτων 
χωρών από τις οποίες συχνά αξιώνει, στο 
πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, να 
σέβονται την ΕΣΔΑ,

– η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ θα 
εξασφαλίσει στους πολίτες έναντι των 
ενεργειών της Ένωσης προστασία ανάλογη 
με αυτήν που διαθέτουν έναντι όλων των 
άλλων κρατών μελών· τούτο βαρύνει 
περισσότερο καθώς τα κράτη μέλη έχουν 
εκχωρήσει στην Ένωση σημαντικές 
αρμοδιότητες,

– η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ θα 
εξασφαλίσει στους πολίτες έναντι των 
ενεργειών της Ένωσης προστασία ανάλογη 
με αυτήν που διαθέτουν έναντι όλων των 
άλλων κρατών μελών· τούτο βαρύνει 
περισσότερο καθώς τα κράτη μέλη έχουν 
εκχωρήσει στην Ένωση σημαντικές 
αρμοδιότητες,

– η προσχώρηση θα συμβάλει στην 
αρμονική ανάπτυξη της νομολογίας των 
δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων στον τομέα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως 

– η προσχώρηση θα συμβάλει στην 
αρμονική ανάπτυξη της νομολογίας των 
δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων στον τομέα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως 
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μέσω της αυξημένης ανάγκης για διάλογο, μέσω της αυξημένης ανάγκης για διάλογο,
– η προσχώρηση ουδόλως πρόκειται να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την αρχή της 
αυτονομίας του δικαίου της Ένωσης διότι 
για τα ζητήματα που άπτονται του δικαίου 
της Ένωσης και της εγκυρότητας των 
πράξεών της, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσει να 
είναι το μοναδικό ανώτατο δικαιοδοτικό 
όργανο· το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
ανώτερο δικαστήριο αλλά μάλλον ως
ειδικός δικαιοδοτικός φορέας που ασκεί 
εξωτερικό έλεγχο για τον σεβασμό εκ 
μέρους της Ένωσης των υποχρεώσεων 
διεθνούς δικαίου που απορρέουν από την 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ· το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
έχει καθεστώς ανάλογο με αυτό που έχουν 
σήμερα τα ανώτατα δικαστήρια των 
κρατών μελών σε σχέση με το Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

– η προσχώρηση ουδόλως πρόκειται να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την αρχή της 
αυτονομίας του δικαίου της Ένωσης διότι 
για τα ζητήματα που άπτονται του δικαίου 
της Ένωσης και της εγκυρότητας των 
πράξεών της, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσει να 
είναι το μοναδικό ανώτατο δικαιοδοτικό 
όργανο· το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί 
ως ένας ειδικός δικαιοδοτικός φορέας που 
ασκεί εξωτερικό έλεγχο για τον σεβασμό 
εκ μέρους της Ένωσης των υποχρεώσεων 
διεθνούς δικαίου που απορρέουν από την 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ·

Or. it

Τροπολογία 17
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ενσωμάτωση του Χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στο πρωτογενές της δίκαιο, η 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ θα στείλει 
ένα ισχυρό μήνυμα για τη συνοχή μεταξύ 
της Ένωσης και της «Μεγάλης Ευρώπης», 
που αποτελεί το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και το πανευρωπαϊκό καθεστώς του για 
ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· η 
προσχώρηση αυτή θα ενισχύσει επίσης την 
αξιοπιστία της Ένωσης έναντι των τρίτων 
χωρών από τις οποίες συχνά αξιώνει, στο 
πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, να 

– την ενσωμάτωση του Χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στο πρωτογενές της δίκαιο, η 
προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ θα στείλει 
ένα ισχυρό μήνυμα για τη συνοχή μεταξύ 
της Ένωσης και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και το πανευρωπαϊκό καθεστώς 
του για ό,τι αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· η προσχώρηση αυτή θα 
ενισχύσει επίσης την αξιοπιστία της 
Ένωσης έναντι των τρίτων χωρών από τις 
οποίες συχνά αξιώνει, στο πλαίσιο των 
διμερών σχέσεών τους, να σέβονται την 
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σέβονται την ΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ,

Or. da

Τροπολογία 18
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η προσχώρηση θα συμβάλει στην 
αρμονική ανάπτυξη της νομολογίας των 
δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων στον τομέα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως 
μέσω της αυξημένης ανάγκης για διάλογο,

– η προσχώρηση θα συμβάλει στην 
αρμονική ανάπτυξη της νομολογίας των 
δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων στον τομέα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως 
μέσω της αυξημένης ανάγκης για διάλογο,
άρα θα δημιουργήσει ένα ακέραιο 
σύστημα, όπου τα δύο δικαστήρια θα 
λειτουργούν με συγχρονισμένο τρόπο,

Or. en

Τροπολογία 19
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η προσχώρηση θα αντισταθμίσει 
επίσης, σε ένα βαθμό, το γεγονός ότι η 
δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου είναι σχετικά περιορισμένη 
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας, παρέχοντας 
χρήσιμη εξωτερική δικαστική εποπτεία 
όλων των κοινοτικών δραστηριοτήτων, 

Or. en
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Τροπολογία 20
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη 
συνθήκη η προσχώρηση δεν συνεπάγεται 
επέκταση των αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης και, ιδίως, δεν δημιουργεί γενική 
αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 21
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη 
συνθήκη η προσχώρηση δεν συνεπάγεται 
επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης 
και, ιδίως, δεν δημιουργεί γενική 
αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2. υπενθυμίζει ότι ούτε η θέση σε 
εφαρμογή του Χάρτη που περιλαμβάνεται 
στη συνθήκη ούτε η προσχώρηση στην 
ΕΣΔΑ συνεπάγεται επέκταση των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης και, ιδίως, δεν 
δημιουργεί γενική αρμοδιότητα της 
Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. da

Τροπολογία 22
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι  σύμφωνα με τη 2. υπενθυμίζει ότι  σύμφωνα με το άρθρο 6 
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συνθήκη η προσχώρηση δεν συνεπάγεται 
επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης 
και, ιδίως, δεν δημιουργεί γενική 
αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

της ΣΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 8  η 
προσχώρηση δεν συνεπάγεται επέκταση 
των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, δεν 
δημιουργεί γενική αρμοδιότητα της 
Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δεν επηρεάζει τις 
αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, δεν πλήττει τον σεβασμό των 
συνταγματικών παραδόσεων και των 
πολιτισμικών ταυτοτήτων των κρατών 
μελών·  

Or. it

Τροπολογία 23
Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. βεβαιώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 
του πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας η συμφωνία 
προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ δεν
πρόκειται να επηρεάσει την ιδιαίτερη 
κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά 
την ΕΣΔΑ και, γενικά, τα Πρωτόκολλα της 
Σύμβασης ούτε, ειδικότερα, τις 
παρεκκλίσεις από την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση  και τις επιφυλάξεις εκ μέρους 
των κρατών μελών και ότι αυτές οι 
περιστάσεις δεν έχουν αντίκτυπο στη 
νομική θέση της Ένωσης έναντι της 
ΕΣΔΑ·

3. βεβαιώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 
του πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας, η συμφωνία 
προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η προσχώρηση 
δεν επηρεάζει την ιδιαίτερη κατάσταση 
των κρατών μελών όσον αφορά την ΕΣΔΑ 
και, γενικά, τα Πρωτόκολλα της Σύμβασης 
ούτε, ειδικότερα, τις παρεκκλίσεις από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση  και τις επιφυλάξεις 
εκ μέρους των κρατών μελών και ότι αυτές 
οι περιστάσεις δεν θα επηρεάσουν τη θέση 
της Ένωσης έναντι της ΕΣΔΑ·

Or. fr

Τροπολογία 24
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. βεβαιώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 
του πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας η συμφωνία 
προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ δεν 
πρόκειται να επηρεάσει την ιδιαίτερη 
κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά 
την  ΕΣΔΑ και, γενικά, τα Πρωτόκολλα 
της Σύμβασης ούτε, ειδικότερα, τις 
παρεκκλίσεις από την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση  και τις επιφυλάξεις εκ μέρους 
των κρατών μελών και ότι αυτές οι 
περιστάσεις δεν έχουν αντίκτυπο στη 
νομική θέση της Ένωσης έναντι της ΕΣΔΑ·

3. βεβαιώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 
του πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας η συμφωνία 
προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ δεν 
πρόκειται να επηρεάσει την ιδιαίτερη 
εγχώρια κατάσταση των κρατών μελών 
όσον αφορά την  ΕΣΔΑ και, γενικά, τα 
Πρωτόκολλα της Σύμβασης ούτε, 
ειδικότερα, τις παρεκκλίσεις από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση  και τις επιφυλάξεις 
εκ μέρους των κρατών μελών και ότι αυτές 
οι περιστάσεις δεν έχουν αντίκτυπο στη 
διακριτή νομική θέση της Ένωσης έναντι 
της ΕΣΔΑ·

Or. en

Τροπολογία 25
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παρατηρεί ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώθηκε από μία σειρά πρόσθετων 
πρωτοκόλλων σχετικών με την προστασία 
δικαιωμάτων, που δεν αποτελούσαν 
αντικείμενο της ΕΣΔΑ, και συνιστά όπως η 
Ένωση προσχωρήσει σε όλα τα 
πρωτόκολλα που έχουν σχέση με μία 
τουλάχιστον αρμοδιότητα της Ένωσης 
(αριθ. 1, 4, 7 και 12)·

4. παρατηρεί ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώθηκε από μία σειρά πρόσθετων 
πρωτοκόλλων σχετικών με την προστασία 
δικαιωμάτων, που δεν αποτελούσαν 
αντικείμενο της ΕΣΔΑ, και συνιστά, παρά 
το γεγονός ότι τέσσερα από τα εν λόγω 
πρόσθετα πρωτόκολλα δεν έχουν 
υπογραφεί ακόμα από όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, όπως η Ένωση προσχωρήσει σε 
όλα τα πρωτόκολλα που είναι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 26
Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παρατηρεί ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώθηκε από μία σειρά πρόσθετων 
πρωτοκόλλων σχετικών με την προστασία 
δικαιωμάτων, που δεν αποτελούσαν 
αντικείμενο της ΕΣΔΑ, και συνιστά όπως η 
Ένωση προσχωρήσει σε όλα τα 
πρωτόκολλα που έχουν σχέση με μία 
τουλάχιστον αρμοδιότητα της Ένωσης 
(αριθ. 1, 4, 7 και 12)·

4. παρατηρεί ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώθηκε από μία σειρά πρόσθετων 
πρωτοκόλλων σχετικών με την προστασία 
δικαιωμάτων, που δεν αποτελούσαν 
αντικείμενο της ΕΣΔΑ, και συνιστά όπως η 
Ένωση προσχωρήσει κατά τη στιγμή της 
προσχώρησης στην ΕΣΔΑ σε όλα τα 
πρωτόκολλα που έχουν σχέση με τα 
δικαιώματα τα οποία αντιστοιχούν στο 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (1, 4, 
6, 7, 12 και 13), ανεξαρτήτως της 
επικύρωσής τους από τα κράτη μέλη της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 27
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση Ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση Ψηφίσματος Τροπολογία

4. παρατηρεί ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώθηκε από μία σειρά πρόσθετων 
πρωτοκόλλων σχετικών με την προστασία 
δικαιωμάτων, που δεν αποτελούσαν 
αντικείμενο της ΕΣΔΑ, και συνιστά όπως η 
Ένωση προσχωρήσει σε όλα τα 
πρωτόκολλα που έχουν σχέση με μία 
τουλάχιστον αρμοδιότητα της Ένωσης 
(αριθ. 1, 4, 7 και 12)·

4. παρατηρεί ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώθηκε από μία σειρά πρόσθετων 
πρωτοκόλλων σχετικών με την προστασία 
δικαιωμάτων, που δεν αποτελούσαν 
αντικείμενο της ΕΣΔΑ, και συνιστά όπως η 
Ένωση αξιολογήσει και αποφασίσει κατά 
περίπτωση την προσχώρηση στα 
πρωτόκολλα·

Or. es
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Τροπολογία 28
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παρατηρεί ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώθηκε από μία σειρά πρόσθετων 
πρωτοκόλλων σχετικών με την προστασία 
δικαιωμάτων, που δεν αποτελούσαν 
αντικείμενο της ΕΣΔΑ, και συνιστά όπως η 
Ένωση προσχωρήσει σε όλα τα 
πρωτόκολλα που έχουν σχέση με μία 
τουλάχιστον αρμοδιότητα της Ένωσης 
(αριθ. 1, 4, 7 και 12)·

4. παρατηρεί ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώθηκε από μία σειρά πρόσθετων 
πρωτοκόλλων σχετικών με την προστασία 
δικαιωμάτων, που δεν αποτελούσαν 
αντικείμενο της ΕΣΔΑ, και συνιστά όπως η 
Ένωση προσχωρήσει σε όλα τα 
πρωτόκολλα που έχουν σχέση με τις
αρμοδιότητες της Ένωσης·

Or. da

Τροπολογία 29
Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το δικαίωμα να υποβάλει κατάλογο 
τριών υποψηφίων για το αξίωμα του 
δικαστή εκ των οποίων ο ένας εκλέγεται 
από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξ ονόματος της 
Ένωσης και συμμετέχει στις εργασίες του 
Δικαστηρίου σε βάση ισότητας με τους 
άλλους δικαστές,

– το δικαίωμα να υποβάλει κατάλογο 
τριών υποψηφίων για το αξίωμα του 
δικαστή εκ των οποίων ο ένας εκλέγεται 
από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξ ονόματος της 
Ένωσης και συμμετέχει στις εργασίες του 
Δικαστηρίου σε βάση ισότητας με τους 
άλλους δικαστές. το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μετέχει στην κατάρτιση του 
καταλόγου των υποψηφίων σύμφωνα με 
μια διαδικασία που ομοιάζει με αυτήν η 
οποία προβλέπεται στο άρθρο 255 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους 
υποψηφίους για την άσκηση των 
καθηκόντων του δικαστή του 
Δικαστηρίου, ή μετέχει σύμφωνα με μια 
διαδικασία ανάλογη με τις ακροάσεις των 
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υποψηφίων μελών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,

Or. fr

Τροπολογία 30
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το δικαίωμα να υποβάλει κατάλογο 
τριών υποψηφίων για το αξίωμα του 
δικαστή εκ των οποίων ο ένας εκλέγεται 
από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξ ονόματος της 
Ένωσης και συμμετέχει στις εργασίες του 
Δικαστηρίου σε βάση ισότητας με τους 
άλλους δικαστές,

– το δικαίωμα να υποβάλει κατάλογο 
τριών υποψηφίων για το αξίωμα του 
δικαστή εκ των οποίων ο ένας εκλέγεται 
από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξ ονόματος της 
Ένωσης και συμμετέχει στις εργασίες του 
Δικαστηρίου σε βάση ισότητας με τους 
άλλους δικαστές, συμπεριλαμβανομένης 
της περίπτωσης όπου ένας αντίδικος
είναι η Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 31
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το δικαίωμα συμμετοχής, με δικαίωμα 
ψήφου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
των υπουργών, όταν αυτή ασκεί τα 
καθήκοντά της ελέγχου της εκτέλεσης των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή όταν συζητεί 
για τη σκοπιμότητα αιτήσεως 
γνωμοδότησης του Δικαστηρίου, καθώς 
και το δικαίωμα να εκπροσωπείται στο 
πλαίσιο της Επιτρoπής Ανθρωπίνων 

– για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
δικαίωμα συμμετοχής, με δικαίωμα ψήφου 
για λογαριασμό των κρατών μελών της 
ΕΕ, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής των 
υπουργών, όταν αυτή ασκεί τα καθήκοντά 
της ελέγχου της εκτέλεσης των αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικών με 
αρμοδιότητες της ΕΕ ή όταν συζητεί για 
τη σκοπιμότητα αιτήσεως γνωμοδότησης 
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Δικαιωμάτων (οργάνου της Επιτροπής 
υπουργών),

του Δικαστηρίου, καθώς και το δικαίωμα 
να εκπροσωπείται στο πλαίσιο της 
Επιτρoπής Αvθρωπίvωv Δικαιωμάτων 
(οργάνου της Επιτροπής υπουργών),

Or. en

Τροπολογία 32
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση Ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση Ψηφίσματος Τροπολογία

– το δικαίωμα συμμετοχής, με δικαίωμα 
ψήφου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
των υπουργών, όταν αυτή ασκεί τα 
καθήκοντά της ελέγχου της εκτέλεσης των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή όταν συζητεί 
για τη σκοπιμότητα αιτήσεως 
γνωμοδότησης του Δικαστηρίου, καθώς 
και το δικαίωμα να εκπροσωπείται στο 
πλαίσιο της Επιτρoπής Αvθρωπίvωv 
Δικαιωμάτων (οργάνου της Επιτροπής 
υπουργών),

– το δικαίωμα συμμετοχής, μέσω της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με δικαίωμα 
ψήφου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
των υπουργών, όταν αυτή ασκεί τα 
καθήκοντά της ελέγχου της εκτέλεσης των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή όταν συζητεί 
για τη σκοπιμότητα αιτήσεως 
γνωμοδότησης του Δικαστηρίου, καθώς 
και το δικαίωμα να εκπροσωπείται στο 
πλαίσιο της Επιτρoπής Αvθρωπίvωv 
Δικαιωμάτων (οργάνου της Επιτροπής 
υπουργών),

Or. es

Τροπολογία 33
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – τρίτη περίπτωση

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το δικαίωμα για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ορίζει/αποστέλλει 
ορισμένο αριθμό αντιπροσώπων στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν εκλέγει 

– το δικαίωμα για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ορίζει/αποστέλλει 
ορισμένο αριθμό αντιπροσώπων, στους 
οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον μέλη όλων των ομάδων του 
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τους δικαστές του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν εκλέγει 
τους δικαστές του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. da

Τροπολογία 34
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. συνιστά όπως η επιτροπή που 
συστήνεται δυνάμει του άρθρου 255 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την 
επιλογή μελών του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και του Γενικού 
Δικαστηρίου δύναται επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό 
δικαστών της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 35
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
μεταξύ τους και στις αμοιβαίες σχέσεις 
τους με την Ένωση δεν πρέπει να 
δύνανται να ασκούν διακρατική 
προσφυγή λόγω παραλείψεως, κατά την 
έννοια του άρθρου 33 της ΕΣΔΑ, 
δεδομένου ότι τούτο θα ήταν αντίθετο 

6. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να δεσμεύονται να μην υποβάλουν 
προσφυγή για θέματα σχετικά με την 
ερμηνεία ή εφαρμογή των συνθηκών ΕΚ 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 
33 της ΕΣΔΑ·
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προς το πνεύμα ορισμένων δεσμεύσεων 
που απορρέουν από τη συνθήκη της 
Λισσαβώνας·

Or. en

Τροπολογία 36
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση Ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση Ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
μεταξύ τους και στις αμοιβαίες σχέσεις 
τους με την Ένωση δεν πρέπει να δύνανται 
να ασκούν διακρατική προσφυγή λόγω 
παραλείψεως, κατά την έννοια του άρθρου 
33 της ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι τούτο θα 
ήταν αντίθετο προς το πνεύμα ορισμένων 
δεσμεύσεων που απορρέουν από τη 
συνθήκη της Λισσαβώνας·

6. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
μεταξύ τους και στις αμοιβαίες σχέσεις 
τους με την Ένωση δεν πρέπει να δύνανται 
να ασκούν διακρατική προσφυγή λόγω 
παραλείψεως, κατά την έννοια του άρθρου 
33 της ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι τούτο θα 
ήταν αντίθετο προς το άρθρο 344 της 
ΣΛΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 37
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση Ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση Ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι κάθε προσφυγή πολίτη της 
Ένωσης που αφορά πράξη ή παράλειψη 
ενός οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης 
πρέπει να κατευθύνεται μόνον κατ’ 
αυτής· αντίστοιχα, κάθε προσφυγή που 
έχει ως αντικείμενο μέτρο εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης από ένα κράτος μέλος 
πρέπει να κατευθύνεται αποκλειστικά 
κατά του τελευταίου· τούτο δεν 
εμποδίζει, όταν δεν έχει γίνει σαφής 

7. εκφράζει συνεπώς την άποψη ότι η 
κυριότερη προστιθέμενη αξία της 
προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ 
έγκειται στη δυνατότητα ατομικής 
προσφυγής κατά πράξεων εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης από τα θεσμικά της 
όργανα ή από τα κράτη μέλη·
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καταμερισμός των ευθυνών για τη 
συγκεκριμένη πράξη μεταξύ της Ένωσης 
και του κράτους μέλους, η προσφυγή να 
ασκείται κατά της Ένωσης και του 
κράτους μέλους ταυτόχρονα·

Or. es

Τροπολογία 38
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι κάθε προσφυγή πολίτη της 
Ένωσης που αφορά πράξη ή παράλειψη 
ενός οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης 
πρέπει να κατευθύνεται μόνον κατ’ αυτής· 
αντίστοιχα, κάθε προσφυγή που έχει ως 
αντικείμενο μέτρο εφαρμογής του δικαίου 
της Ένωσης από ένα κράτος μέλος πρέπει 
να κατευθύνεται αποκλειστικά κατά του 
τελευταίου· τούτο δεν εμποδίζει, όταν δεν 
έχει γίνει σαφής καταμερισμός των  
ευθυνών για τη συγκεκριμένη πράξη 
μεταξύ της Ένωσης και του κράτους 
μέλους, η προσφυγή να ασκείται κατά της 
Ένωσης και του κράτους μέλους 
ταυτόχρονα·

7. εκτιμά ότι κάθε προσφυγή πολίτη της 
Ένωσης που αφορά πράξη ή παράλειψη 
ενός οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης 
πρέπει να κατευθύνεται μόνον κατ’ αυτής· 
αντίστοιχα, κάθε προσφυγή που έχει ως 
αντικείμενο μέτρο εφαρμογής του δικαίου 
της Ένωσης από ένα κράτος μέλος πρέπει 
να κατευθύνεται αποκλειστικά κατά του 
τελευταίου· τούτο δεν εμποδίζει, αν 
υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά 
με τον τρόπο καταμερισμού των ευθυνών, 
η προσφυγή να ασκείται κατά της Ένωσης 
και του κράτους μέλους ταυτόχρονα·

Or. da

Τροπολογία 39
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση Ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)
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Πρόταση Ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκτιμά ότι, προκειμένου να τηρείται η 
προϋπόθεση της εξάντλησης των 
εσωτερικών ένδικων μέσων σύμφωνα με 
το άρθρο 35 της ΕΣΔΑ, ο προσφεύγων 
πρέπει να έχει εξαντλήσει τα ένδικα μέσα 
που προσφέρει το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, καθώς και την προδικαστική 
διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου του 
Λουξεμβούργου. Θα θεωρείται ότι η 
συγκεκριμένη διαδικασία έχει εξαντληθεί 
όταν, κατόπιν αιτήσεως του 
προσφεύγοντος, ο εθνικός δικαστής δεν 
κρίνει σκόπιμη την κατάθεση της εν λόγω 
προσφυγής·

Or. es

Τροπολογία 40
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α νέα

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α Η δυνατότητα η ΕΕ να είναι 
συνεναγόμενη (co-defendant) εξυπηρετεί 
την ενότητα και την ασφάλεια δικαίου. Ο 
καινοτόμος θεσμός πρέπει να 
διαμορφωθεί με διατάξεις στη Συνθήκη 
Προσχώρησης κατά τρόπο σαφή αλλά 
και αρκετά ευρύ για να διευκολύνεται η 
προϋπάρχουσα καλή συνεργασία ανάμεσα 
στα δύο δικαστήρια.

Or. el
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Τροπολογία 41
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7β νέα

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β Θα πρέπει να ορίζεται με εσωτερικούς 
κανόνες σε  ποιες περιπτώσεις η ΕΕ 
γίνεται συνεναγόμενος (co-defendant).

Or. el

Τροπολογία 42
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7γ νέα

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. Η υιοθέτηση του θεσμού του 
συνεναγομένου (co-defendant) δεν 
παρεμποδίζει  άλλες έμμεσες ευχέρειες 
που παρέχει η ΕΣΔΑ (άρθρο 36, Ι) όπως 
το δικαίωμα της ΕΕ να παρεμβαίνει ως 
τρίτος σε υποθέσεις προσφυγής πολιτών 
της ΕΕ κατά ενός κράτους μη μέλους της 
ΕΕ.

Or. el

Τροπολογία 43
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ενδεδειγμένο για την ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης όπως, σε κάθε 
υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά ενός 
κράτους μέλους, η οποία δύναται να θέσει 
θέμα σχετικά με το δίκαιο της Ένωσης, 
να μπορεί η Ένωση, εφόσον το έχει 
επιτρέψει το Δικαστήριο, να γίνεται δεκτή  
ως εναγόμενος καθώς και σε κάθε 
υπόθεση κατά της Ένωσης να μπορεί 
κάθε κράτος μέλος, εφόσον το έχει 
επιτρέψει το Δικαστήριο, να γίνεται δεκτό 
ως εναγόμενος·

διαγράφεται

Or. da

Τροπολογία 44
Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ενδεδειγμένο για την ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης όπως, σε κάθε 
υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά ενός 
κράτους μέλους, η οποία δύναται να θέσει 
θέμα σχετικά με το δίκαιο της Ένωσης, να 
μπορεί η Ένωση, εφόσον το έχει επιτρέψει 
το Δικαστήριο, να γίνεται δεκτή ως 
εναγόμενος καθώς και σε κάθε υπόθεση 
κατά της Ένωσης να μπορεί κάθε κράτος 
μέλος, εφόσον το έχει επιτρέψει το 
Δικαστήριο, να γίνεται δεκτό ως 
εναγόμενος·

8. θεωρεί ενδεδειγμένο για την ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης όπως, σε κάθε 
υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 36 της 
παραγράφου 2 της ΕΣΔΑ, η οποία δύναται 
να θέσει θέμα σχετικά με το δίκαιο της 
Ένωσης, κατά ενός κράτους μέλους, να 
μπορεί η Ένωση να επεμβαίνει ως συν-
εναγόμενη καθώς και σε κάθε υπόθεση 
κατά της Ένωσης υπό τις ίδιες συνθήκες 
να μπορεί κάθε κράτος μέλος, να 
επεμβαίνει ως συν-εναγόμενος·

Or. fr
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Τροπολογία 45
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ενδεδειγμένο για την ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης όπως, σε κάθε 
υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά ενός 
κράτους μέλους, η οποία δύναται να θέσει 
θέμα σχετικά με το δίκαιο της Ένωσης, να 
μπορεί η Ένωση, εφόσον το έχει επιτρέψει
το Δικαστήριο, να γίνεται δεκτή  ως 
εναγόμενος καθώς και σε κάθε υπόθεση 
κατά της Ένωσης να μπορεί κάθε κράτος 
μέλος, εφόσον το έχει επιτρέψει το 
Δικαστήριο, να γίνεται δεκτό ως 
εναγόμενος·

8. θεωρεί ενδεδειγμένο για την ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης όπως, σε κάθε 
υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά ενός 
κράτους μέλους, η οποία δύναται να θέσει 
θέμα σχετικά με το δίκαιο της Ένωσης, να 
μπορεί η Ένωση, εφόσον τηρούνται 
ορισμένες διαδικασίες, να γίνεται δεκτή  
ως εναγόμενος καθώς και σε κάθε υπόθεση 
κατά της Ένωσης να μπορεί κάθε κράτος 
μέλος, εφόσον τηρούνται ορισμένες 
διαδικασίες, να γίνεται δεκτό ως 
εναγόμενος·

Or. en

Τροπολογία 46
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά ότι δεν θα ήταν ορθό να 
τυποποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων μέσω της καθιέρωσης 
προδικαστικής διαδικασίας ενώπιον του 
τελευταίου ή της δημιουργίας οργανισμού 
ή «ομάδας» που θα αποφαίνεται στις 
περιπτώσεις όπου το ένα από τα δύο 
όργανα προτίθεται να υιοθετήσει 
ερμηνεία της ΕΣΔΑ διαφορετική αυτής 
που έχει υιοθετήσει το άλλο· στο πλαίσιο 

9. παραπέμπει στο γεγονός ότι η ερμηνεία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με 
την ΕΣΔΑ υπερισχύει πάντοτε 
οποιασδήποτε ερμηνείας του 
Δικαστηρίου·
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αυτό υπενθυμίζει την δήλωση αριθ. 2 
όσον αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
η οποία διαπιστώνει την ύπαρξη 
τακτικού διαλόγου μεταξύ του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο οποίος 
μπορεί να ενισχυθεί όταν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προσχωρήσει στην εν λόγω 
Σύμβαση

Or. da

Τροπολογία 47
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. είναι σαφώς ενήμερη του γεγονότος 
ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύναται να 
εντοπίσει παραβίαση σε υπόθεση για την 
οποία έχει ήδη αποφασίσει το ΔΕΚ και 
υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο σε καμία 
περίπτωση δεν θέτει υπό αμφισβήτηση 
την αξιοπιστία του ΔΕΚ ως τελικού 
επιδιαιτητή στο δικαστικό σύστημα της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 48
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί ότι η ΕΣΔΑ έχει σημαντικό 
ρόλο στο πλαίσιο της ερμηνείας του Χάρτη 
Θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο μέτρο που 
δικαιώματα κατοχυρωμένα από τον Χάρτη, 
που αντιστοιχούν σε δικαιώματα
αναγνωρισμένα από την ΕΣΔΑ, πρέπει να 
ερμηνεύονται σύμφωνα με την τελευταία 
και ότι η ΕΣΔΑ αποτελεί, βάσει του 
άρθρου 6, παράγραφος 3, της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή 
έμπνευσης για το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διατύπωση 
των γενικών αρχών δικαίου της Ένωσης· 
παρατηρεί επίσης ότι η ΕΣΔΑ, σύμφωνα 
με το άρθρο 53, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι περιορίζει ή θίγει δικαιώματα που 
έχουν αναγνωρισθεί από τον Χάρτη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· συνεπώς, ο 
τελευταίος διατηρεί ακέραια τη νομική του 
αξία·

10. παρατηρεί ότι η ΕΣΔΑ έχει σημαντικό 
ρόλο στο πλαίσιο της ερμηνείας του Χάρτη 
Θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο μέτρο που 
δικαιώματα κατοχυρωμένα από τον Χάρτη, 
που είναι ουσιαστικά τα ίδια δικαιώματα
με αυτά που περιέχονται στην ΕΣΔΑ, 
πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με την 
τελευταία και ότι η ΕΣΔΑ αποτελεί, βάσει 
του άρθρου 6, παράγραφος 3, της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πηγή έμπνευσης για το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διατύπωση 
των γενικών αρχών δικαίου της Ένωσης· 
παρατηρεί επίσης ότι η ΕΣΔΑ, σύμφωνα 
με το άρθρο 53, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι περιορίζει ή θίγει δικαιώματα που 
έχουν αναγνωρισθεί από τον Χάρτη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· συνεπώς, ο 
τελευταίος διατηρεί ακέραια τη νομική του 
αξία·

Or. en

Τροπολογία 49
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί ότι η ΕΣΔΑ έχει σημαντικό 
ρόλο στο πλαίσιο της ερμηνείας του 
Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο 
μέτρο που δικαιώματα κατοχυρωμένα από 
τον Χάρτη, που αντιστοιχούν σε 
δικαιώματα αναγνωρισμένα από την 
ΕΣΔΑ, πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα 
με την τελευταία και ότι η ΕΣΔΑ αποτελεί, 
βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3, της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πηγή έμπνευσης για το Δικαστήριο της 

10. παρατηρεί ότι δικαιώματα 
κατοχυρωμένα από τον Χάρτη, που 
αντιστοιχούν σε δικαιώματα 
αναγνωρισμένα από την ΕΣΔΑ, πρέπει να 
ερμηνεύονται σύμφωνα με την τελευταία 
και ότι η ΕΣΔΑ αποτελεί, βάσει του 
άρθρου 6, παράγραφος 3, της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή 
έμπνευσης για το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διατύπωση 
των γενικών αρχών δικαίου της Ένωσης· 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διατύπωση 
των γενικών αρχών δικαίου της Ένωσης· 
παρατηρεί επίσης ότι η ΕΣΔΑ, σύμφωνα 
με το άρθρο 53, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι περιορίζει ή θίγει δικαιώματα που 
έχουν αναγνωρισθεί από τον Χάρτη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· συνεπώς, ο 
τελευταίος διατηρεί ακέραια τη νομική του 
αξία·

παρατηρεί επίσης ότι η ΕΣΔΑ, σύμφωνα 
με το άρθρο 53, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι περιορίζει ή θίγει δικαιώματα που 
έχουν αναγνωρισθεί από τον Χάρτη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· συνεπώς, ο 
τελευταίος διατηρεί ακέραια τη νομική του 
αξία·

Or. da

Τροπολογία 50
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. έχει επίγνωση του ότι η προσχώρηση 
δεν πρόκειται να επιλύσει από μόνη της τα 
πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζει το σύστημα της, δηλαδή τον 
υπερβολικό φόρτο εργασίας, αφενός, που 
οφείλεται στην εκθετική αύξηση των 
ατομικών προσφυγών, και αφετέρου την 
μεταρρύθμιση της δομής και της 
λειτουργίας του Δικαστηρίου για να 
αντεπεξέλθει· παρατηρεί ότι εάν δεν βρεθεί 
λύση για τα προβλήματα αυτά το σύστημα 
κινδυνεύει να καταρρεύσει κι ότι η θέση σε 
ισχύ του πρωτοκόλλου αριθ. 14, που έχει 
καθυστερήσει έως τώρα επειδή δεν έχει 
υπογραφεί από ένα κράτος μέλος, ναι μεν 
θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των 
διαδικασιών σε εκκρεμότητα, πλην όμως 
δεν πρόκειται να τον εκμηδενίσει·

11. έχει επίγνωση του ότι η προσχώρηση 
δεν πρόκειται να επιλύσει από μόνη της τα 
πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζει το σύστημα της, δηλαδή τον 
υπερβολικό φόρτο εργασίας, αφενός, που 
οφείλεται στην εκθετική αύξηση των 
ατομικών προσφυγών, και αφετέρου την 
μεταρρύθμιση της δομής και της 
λειτουργίας του Δικαστηρίου για να 
αντεπεξέλθει· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων αναγνωρίζει το γεγονός ότι 
λειτουργεί σε ένα σύνθετο νομικό και 
πολιτικό περιβάλλον· παρατηρεί ότι εάν 
δεν βρεθεί λύση για τα προβλήματα αυτά 
το σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει κι 
ότι η θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου αριθ. 
14 την 1η Ιουνίου 2010 ναι μεν θα 
συμβάλει στη μείωση του αριθμού των 
διαδικασιών σε εκκρεμότητα, πλην όμως 
δεν πρόκειται να τον εκμηδενίσει·

Or. en
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Τροπολογία 51
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. έχει επίγνωση του ότι η προσχώρηση 
δεν πρόκειται να επιλύσει από μόνη της τα 
πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζει το σύστημα της, δηλαδή τον 
υπερβολικό φόρτο εργασίας, αφενός, που 
οφείλεται στην εκθετική αύξηση των 
ατομικών προσφυγών, και αφετέρου την 
μεταρρύθμιση της δομής και της 
λειτουργίας του Δικαστηρίου για να 
αντεπεξέλθει· παρατηρεί ότι εάν δεν βρεθεί 
λύση για τα προβλήματα αυτά το σύστημα 
κινδυνεύει να καταρρεύσει κι ότι η θέση σε 
ισχύ του πρωτοκόλλου αριθ. 14, που έχει 
καθυστερήσει έως τώρα επειδή δεν έχει
υπογραφεί από ένα κράτος μέλος, ναι μεν 
θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των 
διαδικασιών σε εκκρεμότητα, πλην όμως 
δεν πρόκειται να τον εκμηδενίσει·

11. έχει επίγνωση του ότι η προσχώρηση 
δεν πρόκειται να επιλύσει από μόνη της τα 
πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζει το σύστημα της, δηλαδή τον 
υπερβολικό φόρτο εργασίας, αφενός, που 
οφείλεται στην εκθετική αύξηση των 
ατομικών προσφυγών, και αφετέρου την 
μεταρρύθμιση της δομής και της 
λειτουργίας του Δικαστηρίου για να 
αντεπεξέλθει· παρατηρεί ότι εάν δεν βρεθεί 
λύση για τα προβλήματα αυτά το σύστημα 
κινδυνεύει να καταρρεύσει κι ότι η θέση σε 
ισχύ του πρωτοκόλλου αριθ. 14 θα 
συμβάλει στη μείωση του αριθμού των 
διαδικασιών σε εκκρεμότητα, πλην όμως 
δεν πρόκειται να τον εκμηδενίσει·
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
τη συνάφεια της Δήλωσης του 
Ιντερλάκεν, με ιδιαίτερη μνεία της 
παραγράφου 4 της εν λόγω Δήλωσης, η 
οποία απευθύνει επείγουσα έκκληση για  
ομοιόμορφη και αυστηρή εφαρμογή των 
κριτηρίων που διέπουν το παραδεκτό και 
τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου· 

Or. it

Τροπολογία 52
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση Ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση Ψηφίσματος Τροπολογία

11. έχει επίγνωση του ότι η προσχώρηση 
δεν πρόκειται να επιλύσει από μόνη της τα 
πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζει το σύστημα της, δηλαδή τον 
υπερβολικό φόρτο εργασίας, αφενός, που 
οφείλεται στην εκθετική αύξηση των 
ατομικών προσφυγών, και αφετέρου την
μεταρρύθμιση της δομής και της 
λειτουργίας του Δικαστηρίου για να 
αντεπεξέλθει· παρατηρεί ότι εάν δεν 
βρεθεί λύση για τα προβλήματα αυτά το 
σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει κι ότι
η θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου αριθ. 14, 
που έχει καθυστερήσει έως τώρα επειδή 
δεν έχει υπογραφεί από ένα κράτος μέλος, 
ναι μεν θα συμβάλει στη μείωση του 
αριθμού των διαδικασιών σε εκκρεμότητα, 
πλην όμως δεν πρόκειται να τον 
εκμηδενίσει·

11. έχει επίγνωση του ότι η προσχώρηση 
δεν πρόκειται να επιλύσει από μόνη της τα 
πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζει το σύστημα της, δηλαδή τον 
υπερβολικό φόρτο εργασίας που οφείλεται 
στην εκθετική αύξηση των ατομικών 
αγωγών και στη μεταρρύθμιση της δομής 
και της λειτουργίας του Δικαστηρίου για 
να αντεπεξέλθει· από την άλλη, παρατηρεί 
ότι η θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου αριθ. 
14, που έχει καθυστερήσει έως τώρα 
επειδή δεν έχει υπογραφεί από ένα κράτος 
μέλος, θα συμβάλει στη μείωση του 
αριθμού των διαδικασιών σε εκκρεμότητα·

Or. es

Τροπολογία 53
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. θεωρεί ουσιαστικό να διατηρηθεί η 
ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
όσον αφορά το προσωπικό και τη 
δημοσιονομική πολιτική·

Or. en
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Τροπολογία 54
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια 
των κρατών μελών της ΕΕ να εκφράσουν 
σαφώς τη βούληση και προθυμία τους να 
διευκολύνουν την προσχώρηση με τη 
συμμετοχή των εθνικών δικαστηρίων και 
υπουργείων δικαιοσύνης τους·

Or. en

Τροπολογία 55
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι η προσχώρηση της 
Ένωσης στην ΕΣΔΑ αποτελεί ουσιαστικό 
βήμα που πρέπει, εν συνεχεία, να 
συμπληρωθεί από την προσχώρηση της 
Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη, που υπεγράφη στο Τουρίνο στις 
18 Οκτωβρίου 1961 και αναθεωρήθηκε 
στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996, σε 
συνάφεια με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
που είναι ήδη κατοχυρωμένα από τον 
Χάρτη και από την κοινωνική νομοθεσία 
της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. da
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Τροπολογία 56
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι η προσχώρηση της 
Ένωσης στην ΕΣΔΑ αποτελεί ουσιαστικό 
βήμα που πρέπει, εν συνεχεία, να 
συμπληρωθεί από την προσχώρηση της 
Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη, που υπεγράφη στο Τουρίνο στις 
18 Οκτωβρίου 1961 και αναθεωρήθηκε 
στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996, σε 
συνάφεια με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
που είναι ήδη κατοχυρωμένα από τον 
Χάρτη και από την κοινωνική νομοθεσία 
της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 57
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι η προσχώρηση της 
Ένωσης στην ΕΣΔΑ αποτελεί ουσιαστικό 
βήμα που πρέπει, εν συνεχεία, να 
συμπληρωθεί από την προσχώρηση της 
Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη, που υπεγράφη στο Τουρίνο στις 18 
Οκτωβρίου 1961 και αναθεωρήθηκε στο 
Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996, σε 
συνάφεια με τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
είναι ήδη κατοχυρωμένα από τον Χάρτη 
και από την κοινωνική νομοθεσία της 
Ένωσης·

13. σημειώνει ότι η προσχώρηση της 
Ένωσης στην ΕΣΔΑ υποδηλώνει την 
αναγνώριση από την ΕΕ ολόκληρου του 
συστήματος προάσπισης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αυτό 
αναπτύχθηκε και κωδικοποιήθηκε σε μία 
σειρά από άλλα έγγραφα του Συμβουλίου 
του Ευρώπης· συνιστά όπως η ΕΕ 
προσχωρήσει σε όλες τις άλλες συμβάσεις 
και χάρτες, υφιστάμενους και
μελλοντικούς, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, οι οποίοι αποσκοπούν στη 
συμπλήρωση και ανάπτυξη του πλαισίου 
δικαιωμάτων και ελευθεριών που 
κωδικοποιούνται από την ΕΣΔΑ 
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προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες να 
διαθέτουν ουσιαστικό δικαίωμα 
επανόρθωσης όσον αφορά τις διατάξεις 
όλων αυτών των νομικών πράξεων· υπό 
αυτή την έννοια, η προσχώρηση της 
Ένωσης στην ΕΣΔΑ αποτελεί ουσιαστικό 
πρώτο βήμα που πρέπει, εν συνεχεία, να 
συμπληρωθεί από την προσχώρηση, 
μεταξύ άλλων, της Ένωσης στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που 
υπεγράφη στο Τουρίνο στις 18 Οκτωβρίου 
1961 και αναθεωρήθηκε στο Στρασβούργο 
στις 3 Μαΐου 1996, σε συνάφεια με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που είναι ήδη 
κατοχυρωμένα από τον Χάρτη και από την 
κοινωνική νομοθεσία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 58
Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. παρατηρεί ότι υπό την αιγίδα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης - εκτός της 
ΕΣΔΑ - έχει συναφθεί μια σειρά 
συμβάσεων στον τομέα των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στις οποίες πρέπει να 
προσχωρήσει η Ένωση και κυρίως στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη 
των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης 
ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας 
της 26ης Νοεμβρίου 1987 και στα δύο 
Πρωτόκολλα αυτής, στον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη για τις περιφερειακές και 
μειονοτικές γλώσσες της 5ης Νοεμβρίου 
1992 και στη Σύμβαση-πλαίσιο για την 
προστασία των εθνικών μειονοτήτων της 
1ης Φεβρουαρίου 1995.

Or. fr
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Τροπολογία 59
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. είναι της άποψης ότι το δικαίωμα 
στην ελευθερία έκφρασης δεν πρέπει να 
υπονομεύεται από καταγγελίες και 
προσφυγές που αποσκοπούν στην 
ποινικοποίηση νόμιμων πολιτικών 
αιτημάτων·

Or. nl

Τροπολογία 60
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως 
νομικό πρόσωπο, υπόκειται πρώτα σε 
έλεγχο της συμμόρφωσης των νομικών 
της πράξεων σε σχέση με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα από ένα ανώτερο δικαστήριο 
μέλος του οποίου είναι και ένας τούρκος 
δικαστικός, παρότι η ίδια η Τουρκία 
παραβιάζει σε μεγάλο βαθμό τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. nl

Τροπολογία 61
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 γ. εκφράζει τον προβληματισμό της για 
το γεγονός ότι, ολοένα και συχνότερα, 
τοποθετούνται δικαστικοί, οι οποίοι δεν 
είναι υπόλογοι στο εκλογικό σώμα, σε 
θέσεις νομοθετικής και εκτελεστικής 
εξουσίας στα κράτη μέλη, ακυρώνοντας 
δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις με 
σκοπό μια περιοριστική πολιτική 
μετανάστευσης·

Or. nl


