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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (Άρθρο 48, 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Τσεχικής Κυβέρνησης της 5ης Σεπτεμβρίου 2011 προς 
το Συμβούλιο σχετικά με σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης») στην Τσεχική 
Δημοκρατία,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011 προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχέδιο 
πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη στην Τσεχική Δημοκρατία,

– έχοντας υπόψη το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να γνωμοδοτήσει (C7-0385/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 1 της ΣΕΕ και το Χάρτη,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 30 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, το οποίο προσαρτάται στην ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 29 και 
30 Οκτωβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις σχετικά με τον Χάρτη τις προσαρτημένες στην Τελική 
Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία ενέκρινε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007, και συγκεκριμένα τη δήλωση αριθ. 1 όλων 
των κρατών μελών, τη δήλωση αριθ. 53 της Τσεχικής Δημοκρατίας και τις δηλώσεις αριθ. 
61 και 62 της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 330, που εγκρίθηκε κατά τη 12η σύνοδο της Γερουσίας της 
Τσεχικής Δημοκρατίας στις 6 Οκτωβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 74α του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

λαμβάνοντας υπόψη ότι:
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Α. οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στις 29-30 Οκτωβρίου 2009, συμφώνησαν ότι, κατά τη σύναψη της 
προσεχούς συνθήκης προσχώρησης και σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς 
κανόνες τους, θα προσαρτήσουν στις Συνθήκες Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή 
του Χάρτη στην Τσεχική Δημοκρατία,

Β. στις 5 Σεπτεμβρίου 2011, η Τσεχική Κυβέρνηση, με επιστολή του Μόνιμου 
Αντιπροσώπου της, υπέβαλε στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ, πρόταση τροποποίησης των Συνθηκών που αφορά την προσθήκη πρωτοκόλλου για 
την εφαρμογή του Χάρτη στην Τσεχική Δημοκρατία,

Γ. στις 11 Οκτωβρίου 2011, το Συμβούλιο υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με 
το άρθρο 48, παράγραφος 2 της ΣΕΕ, πρόταση τροποποίησης των Συνθηκών που αφορά 
την προσθήκη πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη στην Τσεχική Δημοκρατία,

Δ. σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48, παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει ως προς το κατά πόσον θα πρέπει να 
εξετασθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις,

Ε. σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι τα 
δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές που περιέχονται στον Χάρτη έχουν το ίδιο νομικό 
κύρος και δεσμευτική ισχύ με τις Συνθήκες,

ΣΤ.τα πρωτόκολλα που προσαρτώνται στην ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, και συνεπώς για την 
προσθήκη πρωτοκόλλου που θεσπίζει ειδικούς κανόνες όσον αφορά την εφαρμογή 
τμημάτων της νομοθεσίας της Ένωσης σε ένα κράτος μέλος απαιτείται αναθεώρηση των 
Συνθηκών,

Ζ. σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6, παράγραφος 1 της ΣΕΕ, οι διατάξεις του 
Χάρτη δεν επεκτείνουν κατά κανένα τρόπο τις αρμοδιότητες της Ένωσης όπως αυτές 
ορίζονται στις Συνθήκες,

Η. σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης τηρουμένης της αρχής της 
επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ένωσης· κατά συνέπεια, τα εν λόγω θεσμικά όργανα, υπηρεσίες, γραφεία και οργανισμοί 
πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα, να τηρούν τις αρχές και να προάγουν την εφαρμογή 
τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως τις ανατίθενται από τις Συνθήκες· ο Χάρτης δεν 
επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης και δεν δημιουργεί καμιά νέα αρμοδιότητα και κανένα νέο καθήκον για την 
Ένωση ούτε τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που καθορίζονται στις 
Συνθήκες, όπως επιβεβαιώνει η δήλωση αριθ. 1,

Θ. η παράγραφος 2 της δήλωσης αριθ. 53 της Τσεχικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι ο 
Χάρτης «δεν μειώνει το πεδίο εφαρμογής του εθνικού δικαίου και δεν περιορίζει καμία 
από τις νυν αρμοδιότητες των εθνικών αρχών στον τομέα αυτό», καθορίζοντας με τον 
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τρόπο αυτό ότι η ακεραιότητα της έννομης τάξης της Τσεχικής Δημοκρατίας 
διασφαλίζεται χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε πρόσθετο μέσο,

Ι. σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία και τη νομολογία, το πρωτόκολλο αριθ. 30 δεν 
εξαιρεί την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις δεσμευτικές διατάξεις του Χάρτη, 
δεν υπάρχει δυνατότητα μη εφαρμογής, δεν τροποποιεί το Χάρτη και δεν μεταβάλλει το 
νομικό καθεστώς που θα υπερίσχυε εάν δεν υπήρχε1· συντελεί μόνο στη δημιουργία 
ανασφάλειας δικαίου τόσο στην Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλα 
κράτη μέλη,

ΙΑ. σημαντική συμβολή του Χάρτη είναι η μεγαλύτερη προαγωγή και προβολή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά το πρωτόκολλο αριθ. 30 προκαλεί ανασφάλεια δικαίου 
και πολιτική σύγχυση, υπονομεύοντας τοιουτοτρόπως τις προσπάθειες της Ένωσης για 
την επίτευξη και διατήρηση ενιαίου υψηλού και ισότιμου επιπέδου προστασίας των 
δικαιωμάτων,

ΙΒ. εάν υπήρχε πιθανότητα να ερμηνευθεί το πρωτόκολλο αριθ. 30 ως περιορίζον το πεδίο 
εφαρμογής ή την ισχύ των διατάξεων του Χάρτη, το αποτέλεσμα θα ήταν να μειωθεί η 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που παρέχεται στους πολίτες της Πολωνίας, του 
Ηνωμένου Βασιλείου και σε προσεχές στάδιο της Τσεχικής Δημοκρατίας,

ΙΓ. ο Χάρτης δεν έχει απολύτως καμία επίπτωση, από πλευράς τσεχικού, ενωσιακού ή 
διεθνούς δικαίου, επί του κύρους των νομοσχεδίων του Benes σχετικά την απαλλοτρίωση 
περιουσιών μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,

ΙΔ. η Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας κύρωσε τη Συνθήκη της Λισαβόνας ακριβώς όπως 
αυτή είχε υπογραφεί, χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη ή χαρακτηρισμό σχετικά με την 
πλήρη προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας στο Χάρτη2,

ΙΕ. η Τσεχική Γερουσία, στο προαναφερθέν ψήφισμά της 330 της 6ης Οκτωβρίου 2011, 
αντιτάχθηκε στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 30 στην Τσεχική Δημοκρατία με το 
σκεπτικό ότι το πρωτόκολλο θα μείωνε το επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των Τσέχων πολιτών· η Τσεχική Γερουσία εξέφρασε επίσης 
αμφιβολίες για τις σκοτεινές συνταγματικές περιστάσεις υπό τις οποίες εξέτασε το θέμα 
για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μόνο αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία 
κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας από τη Βουλή,

ΙΣΤ. το Τσέχικο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε δυο αναφορές το 2008 και 2009 
κρίνοντας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας συμφωνεί πλήρως με το τσέχικο συνταγματικό 
δίκαιο, δεν μπορεί όμως να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο του να υποβληθεί αναφορά κατά 
της προταθείσας τροποποίησης των συνθηκών ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου,

ΙΖ. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να αναγνωρίσει ότι η πολιτική κατάσταση ενδέχεται 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2011 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-411/10 και C-
493/10, και συγκεκριμένα παράγραφος 120.
2 Η Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας κύρωσε τη Συνθήκη της Λισαβόνας στις 18 Φεβρουαρίου 2009 και η 
Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας στις 9 Μαΐου 2009.
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μερικές φορές να αλλάξει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούνται παρωχημένες 
προηγούμενες πολιτικές συνεννοήσεις μεταξύ κυβερνήσεων,

ΙΗ. το Κοινοβούλιο, σε ένα πνεύμα σοβαρής συνεργασίας, είναι υποχρεωμένο να εκφράζει τη 
γνώμη του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με όλες τις προτάσεις αλλαγών στη 
Συνθήκη, άσχετα από τη σπουδαιότητά τους, δεν δεσμεύεται όμως επ' ουδενί να 
συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

ΙΘ. εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τσεχική Βουλή είναι έτοιμη 
να ολοκληρώσει την κύρωση του νέου πρωτοκόλλου με σκοπό την επέκταση της 
εφαρμογής του Πρωτοκόλλου αριθ. 30 στην Τσεχική Δημοκρατία· σε περίπτωση που το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει να εξετάσει την προταθείσα τροποποίηση, άλλα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν να θελήσουν να κινήσουν τις δικές τους διαδικασίες κύρωσης έως 
ότου η Τσεχική Δημοκρατία ολοκληρώσει τη δική της,

1. αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη γνώμη του για την εξέταση της 
προταθείσας τροποποίησης των συνθηκών·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα ως θέση του στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση και στο 
Κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας και στα κοινοβούλια των άλλων κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας επιθυμεί τη συμπεριληφθεί η χώρας της στο 
πρωτόκολλο αριθ. 30 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

2. Προκειμένου να κατανοηθεί η σημασία της τσεχικής πρωτοβουλίας, πρέπει να εξετασθεί 
η μορφή και ο αντίκτυπος του πρωτοκόλλου για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία 
μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Ο 
εισηγητής έχει μελετήσει ορισμένες ακαδημαϊκές παρατηρήσεις σχετικά με το 
πρωτόκολλο αυτό1. Έχει επίσης ζητήσει τη γνώμη διακεκριμένων στον τομέα αυτό 
νομικών. 

Δεν υπήρχε αρκετή σχετική νομολογία έως ότου το Εφετείο (της Αγγλίας και της 
Ουαλίας) υπέβαλε αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ισχύ του πρωτοκόλλου σε υπόθεση χορήγησης 
ασύλου2. Νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών είχε επιδιώξει να υποστηρίξει ενώπιον του 
Ύπατου Δικαστηρίου (Αγγλίας και Ουαλίας) (Διοικητικό Δικαστήριο) ότι, λόγω του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 30, οι διατάξεις του Χάρτη δεν ίσχυαν για το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ένα από τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο ήταν κατά πόσο η ύπαρξη του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 30 προσδιορίζει καθ' οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Το Δικαστήριο υποστήριξε την άποψη ότι το πρωτόκολλο αριθ. 30 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρέχει δυνατότητα γενικής εξαίρεσης (opt-out) από τον 
Χάρτη, υποθέτοντας ότι ο Χάρτης δεν έχει άμεση ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ωστόσο, στο Εφετείο, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
υποστήριξε την άποψη ότι στόχος του πρωτοκόλλου δεν είναι να αποτρέψει την 
εφαρμογή του Χάρτη στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά να διευκρινίσει τον τρόπο ισχύος του. 
Η γνώμη της Γενικής Εισαγγελέως Trstenjak εκδόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2011. 
Κατέληξε δε ότι το Πρωτόκολλο δεν είναι μια δυνατότητα γενικής εξαίρεσης, αλλά 
αντίθετα διευκρινίζει ότι ο Χάρτης δεν επεκτείνει αρμοδιότητες σε βάρος του ΗΒ ή της 
Πολωνίας.

Το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου εξέδωσε την απόφασή του επί του 
θέματος αυτού στις 21 Δεκεμβρίου 2011.3 Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση από 
πλευράς έννοιας και εφαρμογής της νομοθεσίας περί ασύλου, η οποία άπτεται της σχέσης 
ανάμεσα στην νομοθεσία της ΕΕ, τον Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και τις συμβάσεις διεθνούς δικαίου.

                                               
1 1. Patrick Layden QC και Tobias Lock, Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Μετά τη Λισαβόνα: Η 
διαδραστικότητα μεταξύ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και των εθνικών συνταγμάτων: Έκθεση του ΗΒ, FIDE XXV Διάσκεψη, Σεπτέμβριος 
2011.
2. Υπουργός Εσωτερικών Steve J. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, OUP, 2011. 
3. Catherine Barnard, Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ευτυχισμένα 10α γενέθλια; Επιθεώρηση 
μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόμος 24, αριθ. 1, χειμώνας 2011. 
4. Colin Turpin & Adam Tomkins, British Government and the Constitution, 7η έκδοση, CUP, 2011. 
2 Υπόθεση C-411/10, NS κατά Υπουργού Εσωτερικών.
3 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-411/10 και C-493/10.
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Στην απόφαση το Δικαστήριο υποστηρίζει τη γνώμη της Γενικής Εισαγγελέως Trstenjak. 
Λέει ότι:

“... “... το άρθρο 1, παράγραφος 1, του Πρωτοκόλλου (αριθ. 30) επεξηγεί το άρθρο 
51 του Χάρτη, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του δευτέρου, και δεν έχει ως σκοπό 
την απαλλαγή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
υποχρέωση τηρήσεως των διατάξεων του Χάρτη, ούτε σκοπεί να απαγορεύσει σε 
δικαστήριο ενός από αυτά τα κράτη μέλη να μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων 
αυτών.” (παράγραφος 120)

Το Δικαστήριο κατέληξε λοιπόν ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα ουσιαστικά θέματα της 
νομοθεσίας περί ασύλου "δεν χρειάζεται να προσδιορισθούν κατά κανένα τρόπο έτσι 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 30". 

3. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα τρία κράτη που αφορά κατά κύριο λόγο η συζήτηση αυτή 
εξέτασαν την προβληματική του Χάρτη από διαφορετικές πλευρές. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
επιχείρησε να περιορίσει το ενδεχόμενο να δημιουργεί ο Χάρτης νέες ανάγκες στην 
Ένωση για εκπόνηση νομοθεσίας σε τομείς, και συγκεκριμένα του εργατικού δικαίου, που 
θα παραβίαζαν τις διαβόητες «κόκκινες γραμμές» της. Ο τότε πρωθυπουργός ανέφερε στη 
Βουλή των Κοινοτήτων: «Είναι απολύτως σαφές ότι μας παρέχεται δυνατότητα εξαίρεσης 
τόσο από το Χάρτη όσο και από τον τομέα δικαστικών και εσωτερικών υποθέσεων».1

4. Στο πλαίσιο αυτό η Πολωνία κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να μην περιορίζει ο 
Χάρτης το δικαίωμά της να νομοθετεί στους τομείς της δημόσιας ηθικής, του 
οικογενειακού δικαίου, των αμβλώσεων, των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, κ.α.2
Κατά περίεργο τρόπο, η Πολωνία προσπάθησε επίσης να τονίσει, εγκρίνοντας το 
βρετανικό πρωτόκολλο που προάσπιζε τα κοινωνικά δικαιώματα που προβλέπει ο Τίτλος 
IV, ότι (σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο) «σέβεται πλήρως τα κοινωνικά και 
εργατικά δικαιώματα» υπό το πρίσμα του κινήματος της Αλληλεγγύης3. Μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα πολωνικά δικαστήρια φαίνεται να μην 
ασχολήθηκαν καθόλου με τον Χάρτη.4 Έχει διαμορφωθεί συνταγματικός μηχανισμός που 
επιτρέπει στην Πολωνία να τροποποιήσει το πρωτόκολλο ή να αποχωρήσει από αυτό. Η 
δυνατότητα αποχώρησης από το πρωτόκολλο αποτελεί πλέον αντικείμενο πολιτικής 
συζήτησης στην Πολωνία.

5. Η Τσεχική Δημοκρατία, με πρωτοβουλία του Προέδρου της, ακολούθησε πιο 
ευρωσκεπτικιστική στάση. Κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων της Λισαβόνας, 
μπόρεσε να επιτύχει την έγκριση της κατηγορηματικής της δήλωσης αριθ. 53 που 

                                               
1 Ο Tony Blair στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 25 Ιουνίου 2007. Εν συνεχεία ανέφερε: «Όσον αφορά τους δύο 
τομείς που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες - τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ως προς τον οποίο 
ορισμένοι ανέφεραν «Τι πρόκειται να εφαρμοστεί στη βρετανική νομοθεσία», και τον τομέα της δικαιοσύνης 
και εσωτερικών υποθέσεων- έχουμε δυνατότητες επιλογής.  Αυτή είναι η διαφορά. Με κάθε σεβασμό οφείλω να 
σας πω ότι είναι σημαντικό όταν προβάλει κανείς τα επιχειρήματά του να δίδει κάποια προσοχή στα γεγονότα». 
Είναι προφανές ότι υπάρχει σύγχυση. 
2 Πράγματι, εκδόθηκε για την Πολωνία η δήλωση αριθ. 61 προς το σκοπό αυτό. 
3 Δήλωση 62.
4 Jan Barcz, ed., Fundamental Rights Protection in the European Union (Προστασία των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση), Wydawnictwo C.H. . Beck, Βαρσοβία, 2009. 
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διατυπώνει τις ανησυχίες της σχετικά με τον αντίκτυπο του Χάρτη στις αρχές της 
επικουρικότητας, στην κατανομή αρμοδιοτήτων και στο σεβασμό των εθνικών 
συνταγμάτων και διεθνών συμφωνιών. 

Οι επίσημοι λόγοι για τους οποίους ο κ. Klaus υποστήριξε επίμονα να προσχωρήσει η 
Τσεχική Δημοκρατία στο πρωτόκολλο ερείδονται προφανώς στην ανησυχία που 
εκφράστηκε ξαφνικά για τον αντίκτυπο του Χάρτη στο κύρος των νομοσχεδίων του 
Benes που είχαν ως αντικείμενο την απαλλοτρίωση της περιουσίας και την απέλαση 
προσώπων γερμανικής ιθαγένειας από την Τσεχοσλοβακία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο.1 Ωστόσο, οι ανησυχίες αυτές δεν διατυπώθηκαν στις πολιτικές συζητήσεις έως 
τις αρχές του 2009 και δεν αναφέρθηκαν σε παραπομπές προς το συνταγματικό 
δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας σε καμία από τις δύο αποφάσεις της Λισαβόνας2. 
Πράγματι, στην επίσημη κυβερνητική εντολή για τη διαπραγμάτευση της Συνθήκης της 
Λισαβόνας δόθηκε προτεραιότητα στον καθορισμό ενιαίου προτύπου προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί πλέον, όλα τα τσέχικα πολιτικά κόμματα τονίζουν την 
προσήλωσή τους στα κοινωνικά δικαιώματα. Κανένα δε από αυτά δεν εξακολουθεί να 
διατείνεται ότι τα νομοσχέδια του Benes θα μπορούσαν να εγείρουν νομικά ζητήματα από 
πλευράς τσεχικού, ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η 
Συνθήκης της Λισαβόνας, δεν υπάρχει σχετική νομολογία των τσεχικών δικαστηρίων ως 
προς το ζήτημα της εφαρμογής του Χάρτη.

Η Τσεχική Κυβέρνηση βασίζει την αίτησή της στην προσαρμογή του κειμένου του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 30 αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υποσχέθηκε ότι θα εγκρίνει την αίτησή της, και ότι η μη τήρηση υποσχέσεων των ηγετών 
της ΕΕ θα είχε δυσμενή απήχηση στην τσεχική κοινή γνώμη. Εκφράζεται επίσης, έστω 
και με επιφυλάξεις, η ανησυχία ότι η Τσεχική Δημοκρατία θα μπορούσε να μην θεωρηθεί 
αξιόπιστη αν απέσυρε την προηγούμενη αίτησή της. (Αντίθετα, ο εισηγητής πιστεύει ότι 
αν οι Τσέχοι απέσυραν την αίτησή τους, για την τροποποίηση της Συνθήκης, οι εταίροι 
τους θα ένιωθαν μεγάλη ανακούφιση.) 

Θα πρέπει, εξάλλου, να συνειδητοποιηθεί το γεγονός ότι εάν η τσεχική κυβέρνηση 
εξακολουθεί να υποστηρίζει επίμονα το αίτημά της για την τροποποίηση της Συνθήκης, 
δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το τσεχικό κοινοβούλιο θα κυρώσει τελικά το νέο 
πρωτόκολλο. Η κύρωση διεθνούς συνθήκης που μεταβιβάζει αρμοδιότητες - προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση - απαιτεί προφανώς πλειοψηφία των τριών πέμπτων τόσο στη 
γερουσία όσο και στο κοινοβούλιο.3

Τέλος, πρέπει να εξετάσουμε τις δύο αποφάσεις του Τσεχικού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου (2008 και 2009) στις οποίες επιβεβαιώνεται ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
συμφωνεί πλήρως με το τσεχικό σύνταγμα. Κατά συνέπεια, κάθε μερική παρέκκλιση από 
την Συνθήκη της Λισαβόνας - που επιδιώκει πλέον η πρωτοβουλία για την τροποποίηση 
του πρωτοκόλλου - είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε μία ή περισσότερες προσφυγές 

                                               
1 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie /Fragmentalization of Common Values? Opt-outs from the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, στο Soucasna Evropa 02, 2010.
2 Ústavní soud - 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08: Συνθήκη της Λισαβόνας I; Ústavní soud - 2009/11/03 - Pl. ÚS 
29/09: Συνθήκη της Λισαβόνας II. 
3 Άρθρο 39, του Συντάγματος της Τσεχικής Δημοκρατίας.
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ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου. (Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να κινηθεί από 
41 βουλευτές, 17 γερουσιαστές αλλά και, από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.1)

Επισημαίνεται η επιστολή των τσέχικων συνδικάτων (CMKOS) προς τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία εκφράζει τις αντιρρήσεις τους στο σχέδιο 
πρωτοκόλλου.2

O Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Τσέχικη Επιτροπή του 
Ελσίνκι ζήτησαν και αυτοί να απορριφθεί το σχέδιο πρωτοκόλλου.3

6. Ενόψει των διαθέσιμων στοιχείων, ο εισηγητής παραθέτει την ακόλουθη ανάλυση. 

(α) Προοίμιο: Η όγδοη αιτιολογική αναφορά του προοιμίου αναφέρει ότι στόχος του 
πρωτοκόλλου είναι «να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές της εφαρμογής του Χάρτη». 
Η έβδομη και η δωδέκατη αιτιολογική αναφορά αποσαφηνίζουν ότι, ανεξάρτητα από 
το πρωτόκολλο, όλες οι λοιπές νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ εφαρμόζονται πλήρως 
στην Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, το πρωτόκολλο ισχύει μόνο 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα συνέβαλε ο Χάρτης στις ισχύουσες γενικές αρχές 
του ενωσιακού δικαίου, ή αν θα είχε ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, ή αν θα μείωνε τους 
περιορισμούς σε δικαιώματα σε σύγκριση με τις γενικές αρχές. Σύμφωνα με τον 
Γενικό Εισαγγελέα Trstenjak, τον οποίο τώρα στηρίζει όλο το Δικαστήριο, το 
προοίμιο επιβεβαιώνει το «θεμελιώδες κύρος» του Χάρτη. 

(β) Πεδίο εφαρμογής: Το άρθρο 1 παράγραφος 1 συμπληρώνει το άρθρο 51 παράγραφος 
2 του Χάρτη. Πρόθεσή του δεν είναι να διευρύνει την ευχέρεια των δικαστηρίων να 
κρίνουν ότι το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συνάδει με τον Χάρτη. Ούτε όμως 
επιχειρεί να περιορίσει την ευχέρεια των δικαστηρίων να υποστηρίξουν νομολογία 
στον τομέα θεμελιωδών δικαιωμάτων παραπέμποντας στις διατάξεις του Χάρτη. Και 
εν πάση περιπτώσει, τα δικαστήρια πρέπει να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και ως μέρος 
των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου στις διατάξεις του άρθρου 6 της ΣΕΕ. Οι 
γενικές αρχές απολαύουν συνταγματικό καθεστώς και μπορούν να τις επικαλούνται οι 
πολίτες στα δικαστήρια. Υπό το πρίσμα αυτό, οι πολίτες της Πολωνίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα ήταν κατά τα φαινόμενα στην ίδια ακριβώς κατάσταση με 
τους πολίτες όλων των άλλων κρατών της ΕΕ. 

(γ) Περιεχόμενο: Οι αρχές που περιλαμβάνει ο Τίτλος IV θα έπρεπε να αποτελούν 
αντικείμενο εθνικής νομοθεσίας προτού θεωρηθεί ότι παράγουν αγώγιμα δικαιώματα. 
Το άρθρο 1 παράγραφος 2 επιβεβαιώνει το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη ότι ο 
Χάρτης δεν παράγει αγώγιμα δικαιώματα μεταξύ ιδιωτών. Επιχειρεί επίσης να 
διευκρινίσει το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη, και ενδέχεται να έχει θεωρηθεί 
προσπάθεια να αμβλυνθεί ο άμεσος αντίκτυπος του Χάρτη. Η Γενική Εισαγγελεύς 
Trstenjak αναφέρει ότι το άρθρο 1 (2) " αποκλείει, κατά τα φαινόμενα, το ενδεχόμενο 

                                               
1 Άρθρα 10α & 87 (1) του Συντάγματος της Τσεχικής Δημοκρατίας και §64 της πράξης του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, 182/1993 της 16ης Ιουνίου 1993.
2 Επιστολή του Jaroslav Zavadil, Προέδρου της Τσεχομοραβιανής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, προς τον 
Πρόεδρο Martin Schulz, της 15ης Φεβρουαρίου 2012. 
3 www.aedh.eu
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να προκύψουν νέα δικαιώματα της Ένωσης τα οποία οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να 
επικαλεσθούν έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Πολωνίας". Εξακολουθεί, 
ωστόσο, να μην είναι σαφές ποια άρθρα του Τίτλου IV θα έχουν κατά το Δικαστήριο 
άμεση ισχύ. Σε περίπτωση δε που η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 
προβλέψει τέτοιου είδους δικαιώματα στην εθνική νομοθεσία, θα απαγορεύει το 
Δικαστήριο την παραγωγή αγώγιμων δικαιωμάτων. Ωστόσο, όπως έχει προαναφερθεί, 
εφόσον ο Τίτλος IV αντιπροσωπεύει γενικές αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ, τα 
δικαστήρια της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου υποχρεούνται να εφαρμόζουν 
άμεσα τις διατάξεις του. 

(δ) Ερμηνεία: Το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου επιχειρεί να αποσαφηνίσει τις παραγράφους 
4 και 6 του άρθρου 52 του Χάρτη. Όταν ο Χάρτης αναφέρεται σε εθνικές νομοθεσίες 
και πρακτικές, πρόκειται ειδικότερα, στην περίπτωση της Πολωνίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, για τις νομοθεσίες και πρακτικές της Πολωνίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αντιστοίχως. (Δεν θα μπορούσε να πρόκειται για κάτι άλλο).

7. Εν κατακλείδι, το πρωτόκολλο αριθ. 30 δεν εξαιρεί το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Πολωνία από την εφαρμογή των δεσμευτικών διατάξεων του Χάρτη. Δεν πρόκειται για 
δυνατότητα εξαίρεσης. Επίσης δεν τροποποιεί το Χάρτη. Κατά τα φαινόμενα, το 
πρωτόκολλο δεν θα μετέβαλλε το νομικό καθεστώς που θα υπερίσχυε εάν αυτό δεν 
υπήρχε. Ωστόσο, η ύπαρξη του πρωτοκόλλου αυτή καθεαυτή έχει προκαλέσει 
ανασφάλεια δικαίου και πολιτική σύγχυση. Υπό τις συνθήκες αυτές, επηρεάζει αρνητικά 
όλα τα κράτη μέλη και όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία ή, σε προσεχές 
στάδιο, την Τσεχική Δημοκρατία.1

Επιπλέον, αυτό που είναι εντελώς σαφές είναι ότι εάν υπήρχε η πιθανότητα ερμηνείας του 
πρωτοκόλλου ως μέσου που περιορίζει το πεδίο εφαρμογής ή την ισχύ των διατάξεων του 
Χάρτη, το αποτέλεσμα θα ήταν να μειωθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
που παρέχεται στους πολίτες της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και συνεπώς να 
υπονομευθούν οι προσπάθειες της ΕΕ να επιτύχει και να διατηρήσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας σε ενιαία βάση.

                                               
1 Η δήλωση 1 μαρτυρά την ανάγκη να έχουν όλοι την ίδια αντίληψη της επίπτωσης του Χάρτη επί όλων των 
κρατών μελών. 


