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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών
(2009/2241(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– 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 
για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των προέδρων της 14ης Ιανουαρίου  2010,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 50 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων  και της Επιτροπής Αναφορών 
(A7-0000/2010),

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,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο, ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, εμπνέεται από τις 
κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών καθώς και από τα διεθνή όργανα για 
την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ανθρώπου, στα οποία έχουν 
προσχωρήσει τα κράτη μέλη, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, (εφεξής ΕΣΔΑ) ,

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία αυτή ενσωματώθηκε ουσιαστικά στο πρωτογενές 
δίκαιο μέσω της Συνθήκης του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του 1993,

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,

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, 

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, 
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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,

H. εκτιμά ότι μετά τη σύναψη του πρωτοκόλλου αριθ. 14 που τροποποιεί την ΕΣΔΑ, η
δυνατότητα προσχώρησης της Ένωσης είναι πλέον δεδομένη, όσον αφορά τα κράτη, που 
είναι μέρη της ΕΣΔΑ, και ότι οι όροι και λεπτομέρειες της προσχώρησης πρέπει να 
συμφωνηθούν με την ευκαιρία αυτή μεταξύ της Ένωσης, αφενός, και των κρατών μερών 
της ΕΣΔΑ, αφ’ ετέρου,

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, 

Ι. εκτιμώντας ότι η Ένωση, προσχωρώντας στην ΕΣΔΑ, θα ενσωματωθεί σε αυτό το 
σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έτσι θα διαθέτει, εκτός από την 
εσωτερική προστασία των δικαιωμάτων της μέσω της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, έναν εξωτερικό φορέα προστασίας με διεθνή χαρακτήρα,

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,

– 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 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 
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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·

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·

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·

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)·

5. υπογραμμίζει ότι με την προσχώρηση στην ΕΣΔΑ η Ένωση δεν θα καταστεί μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά η μέχρις ενός βαθμού συμμετοχή της Ένωσης στα όργανα 
της Σύμβασης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η καλή ενσωμάτωση της Ένωσης 
στο σύστημα της Σύμβασης και, ως εκ τούτου, η Ένωση πρέπει να διαθέτει ορισμένα 
δικαιώματα, συγκεκριμένα δε:

– 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 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 Δικαιωμάτωv (οργάνου της Επιτροπής υπουργών),

– το δικαίωμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ορίζει/αποστέλλει ορισμένο αριθμό 
αντιπροσώπων στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν 
εκλέγει τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

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·
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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· 

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·

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 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.

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·

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 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·

12. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει από συνταγματικής πλευράς η 
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προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ, προβλέπει για αυτή απαιτητικές προϋποθέσεις, 
δεδομένου ότι το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση για τη σύναψη 
συμφωνίας, κατόπιν εγκρίσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι η συμφωνία αυτή 
δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μετά την έγκρισή της από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους 
συνταγματικούς κανόνες εκάστου εξ αυτών·

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·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


