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Τροπολογία 1
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 8 (Íñigo Méndez de Vigo) και 
την αιτιολογική σκέψη ΣΤ του σχεδίου έκθεσης

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. fr

Τροπολογία 2
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 10 (Μαριέττα Γιαννάκου), 11 
(Ramón Jáuregui Atondo) και την αιτιολογική σκέψη Ζ του σχεδίου έκθεσης

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 
Λισαβόνας 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 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προσχώρηση, τηρούνται τα όρια που 
θέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας και τα 
επισυναπτόμενα πρωτόκολλα και 
ειδικότερα, το άρθρο 6, παράγραφος 2, της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι 
το πρωτόκολλο αριθ. 8 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· 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, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συμφωνία σχετικά με την 
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όργανα της Ένωσης να ενεργήσουν προς 
αυτή την κατεύθυνση,

προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ 
πρέπει να αντανακλά την ανάγκη 
διατήρησης των ειδικών 
χαρακτηριστικών της Ένωσης και του 
δικαίου της Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 3
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 17 (Íñigo Méndez de Vigo) και 
την παράγραφο 1 – περίπτωση 1 του σχεδίου έκθεσης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– 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 των κρατών που ανήκουν 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης και για 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,

Or. fr

Τροπολογία 4
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 15 – περίπτωση 2α και 3 
(Μαριέττα Γιαννάκου) και την παράγραφο 1 – περίπτωση 3 του σχεδίου έκθεσης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 3
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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 νομοθετική και νομολογιακή 
εναρμόνιση στο πεδίο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των εννόμων τάξεων της 
ΕΕ και της ΕΣΔΑ θα συντελέσει στην 
αρμονική ανάπτυξη των δύο ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων στον τομέα των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της αυξημένης 
ανάγκης για διάλογο και συνεργασία·

Or. fr

Τροπολογία 5
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 15 (Μαριέττα Γιαννάκου), 16 
(Carlo Casini) και την παράγραφο 1 – περίπτωση 4 του σχεδίου έκθεσης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– 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 να θεωρείται μόνο
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 
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 6
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 22 (Carlo Casini) και την 
παράγραφο 2 του σχεδίου έκθεσης

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, σύμφωνα με το άρθρο 6 
της συνθήκης ΕΕ και το πρωτόκολλο 
αριθ. 8, η προσχώρηση δεν συνεπάγεται 
επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης 
και, ιδιαίτερα, δεν δημιουργεί γενική 
αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 7
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 25 (Andrew Duff και Stanimir
Ilchev), 26 (Ramón Jáuregui Atondo) και 27 (Íñigo Méndez de Vigo) και την παράγραφο 4 
του σχεδίου έκθεσης

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 να 
λάβει εντολή η Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί επίσης προσχώρηση σε 
όλα τα πρωτόκολλα που έχουν σχέση με τα 
δικαιώματα τα οποία αντιστοιχούν στον 
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Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (αριθ. 
1, 4, 6, 7, 12 και 13), ανεξαρτήτως της 
επικύρωσής τους από τα κράτη μέλη της 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 8
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 31 (Andrew Duff και Stanimir
Ilchev) και 32 (Íñigo Méndez de Vigo) και την παράγραφο 5 – περίπτωση 2 του σχεδίου 
έκθεσης

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 Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (οργάνου της Επιτροπής 
υπουργών),

– το δικαίωμα συμμετοχής μέσω της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με δικαίωμα 
ψήφου για λογαριασμό της ΕΕ, στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής των 
υπουργών, όταν  η τελευταία 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 Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (υπο-οργάνου της Επιτροπής 
υπουργών)· 

Or. fr

Τροπολογία 9
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 35 (Andrew Duff και Stanimir
Ilchev) και 36 (Íñigo Méndez de Vigo) και την παράγραφο 6 του σχεδίου έκθεσης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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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 Λισαβόνας·

6. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να αναλαμβάνουν τη δέσμευση, 
κατά την ένταξή τους στην ΕΣΔΑ, μεταξύ 
τους και στις αμοιβαίες σχέσεις τους με 
την Ένωση να μην ασκούν διακρατική 
προσφυγή λόγω παραλείψεως, κατά την 
έννοια του άρθρου 33 της ΕΣΔΑ, όταν η 
πράξη ή η παράλειψη που αποτελεί το 
αντικείμενο της διαφοράς εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της 
Ένωσης, δεδομένου ότι τούτο θα ήταν 
αντίθετο προς το άρθρο 344 της ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 10
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 37 (Íñigo Méndez de Vigo) και 
38 (Morten Messerschmidt) και την παράγραφο 7 του σχεδίου έκθεσης

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 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·και ότι, 
συνεπώς, κάθε προσφυγή φυσικού ή 
νομικού προσώπου που αφορά πράξη ή 
παράλειψη ενός οργάνου η 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 
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να ασκείται κατά της Ένωσης και του 
κράτους μέλους ταυτόχρονα

Or. fr

Τροπολογία 11
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 40 (Μαριέττα Γιαννάκου), 41 
(Μαριέττα Γιαννάκου), 44 (Ramón Jáuregui Atondo), 45 (Andrew Duff et Stanimir Ilchev) 
και την παράγραφο 8 του σχεδίου έκθεσης

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 και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 36 της 
παραγράφου 2 της ΕΣΔΑ, 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 να επεμβαίνει ως συν-
εναγόμενος καθώς και σε κάθε υπόθεση 
κατά της Ένωσης υπό τις ίδιες συνθήκες 
να μπορεί κάθε κράτος μέλος, να 
επεμβαίνει ως συν-εναγόμενος· η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να προβλεφθεί 
μέσω διατάξεων που θα περιληφθούν στη 
συνθήκη προσχώρησης με τρόπο σαφή 
αλλά, επίσης, αρκούντως ευρύ·

Or. fr

Τροπολογία 12
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 42 (Μαριέττα Γιαννάκου)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκτιμά ότι η έγκριση του καθεστώτος 
του συν-εναγόμενου δεν αποτελεί εμπόδιο 
για τις άλλες έμμεσες δυνατότητες που 
προσφέρει η ΕΣΔΑ (άρθρο 36, Ι), όπως 
το δικαίωμα της Ένωσης να παρεμβαίνει 
ως τρίτος σε κάθε προσφυγή πολίτη της 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 13
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 50 (Andrew Duff και Stanimir
Ilchev), 51 (Carlo Casini) και 52 (Íñigo Méndez de Vigo) και την παράγραφο 11 του σχεδίου 
έκθεσης

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 
ανταπεξέλθει· παρατηρεί ότι εάν δεν 
βρεθεί λύση για τα προβλήματα αυτά το 
σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει και 
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 ΕΣΔΑ, 
δηλαδή τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, 
αφενός, που οφείλεται στην εκθετική 
αύξηση των ατομικών αιτημάτων, και 
αφετέρου την μεταρρύθμιση της δομής και 
της λειτουργίας του Δικαστηρίου για να 
αντεπεξέλθει· σημειώνει ότι το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων αναγνωρίζει το γεγονός ότι 
λειτουργεί σε ένα σύνθετο νομικό και 
πολιτικό περιβάλλον και παρατηρεί 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· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, τη σημασία της Δήλωσης 
του Ιντερλάκεν, ιδιαίτερα δε της 
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παραγράφου της 4, η οποία ορθώς 
υπενθυμίζει ότι τα κριτήρια που διέπουν 
το παραδεκτό των πράξεων και τη 
δικαιοδοσία του Δικαστηρίου πρέπει να 
εφαρμόζονται κατά τρόπο ομοιόμορφο 
και αυστηρό·

Or. fr

Τροπολογία 14
Ramón Jáuregui Atondo
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 57 (Adrian Severin), 58 (Ramón
Jáuregui Atondo) και την παράγραφο 13 του σχεδίου έκθεσης

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· από την πλευρά αυτή, η 
προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ
αποτελεί ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα που 
πρέπει, εν συνεχεία, να συμπληρωθεί από 
την προσχώρηση της Ένωσης, μεταξύ 
άλλων, 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. fr


