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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. χαιρετίζει την προοπτική προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΑΔ), που προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία να συντονισθεί κοινό πλαίσιο 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο και στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα να κατοχυρωθούν με τους ίδιους 
ακριβώς όρους τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες για τους 
πολίτες της ΕΕ και των κρατών μελών, να δημιουργηθεί ένα σύστημα πρόσθετου 
εξωτερικού ελέγχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
διασφαλιστεί η αρμονική ανάπτυξη της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2. υπενθυμίζει ότι η προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συνιστά
κεντρική αξία της ΕΕ και κατοχυρώνεται στην ιδρυτική της Συνθήκη, αποτελεί κοινό 
παρονομαστή για τις σχέσεις της με τρίτες χώρες· θεωρεί επομένως ότι η προσχώρηση 
αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθώς και την αξιοπιστία της ΕΕ στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τις τρίτες χώρες· τονίζει επίσης ότι η ενιαία και πλήρης εφαρμογή των 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ είναι εξίσου απαραίτητη για να 
διασφαλισθεί η αξιοπιστία της Ένωσης στο διάλογο αυτό·

3. χαιρετίζει την εξάλειψη των δύο μέτρων και δύο σταθμών στην πολιτική των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ένωσης, καθώς πριν από την προσχώρηση η ΕΕ δεν 
δεσμευόταν νομικά να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ μετά την προσχώρηση θα 
υπάρχει εξωτερικός δικαστικός έλεγχος των πράξεων της Ένωσης, ο οποίος θα 
παρακολουθεί τη συμβατότητά τους με την ΕΣΑΔ 

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία των πέντε πρωτοκόλλων της ΕΣΑΔ όσον αφορά 
την ενίσχυση και την προστασία ορισμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών εντός και εκτός 
του πεδίου εφαρμογής της Σύμβασης και όσον αφορά την ανάθεση στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της αρμοδιότητας παροχής γνωμοδοτήσεων· είναι 
της γνώμης ότι όταν η ΕΕ προσχωρήσει στην ΕΣΑΔ, η Ένωση θα πρέπει επίσης να 
προσχωρήσει και στα πρωτόκολλα της Σύμβασης καθώς και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη του 1961 και στον αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη· παρά τις διατάξεις του
άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Συνθήκης της Λισαβόνας, καλεί τα κράτη μέλη 
που δεν το έπραξαν ακόμη να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα διάφορα πρόσθετα 
πρωτόκολλα της ΕΣΑΔ το συντομότερο δυνατόν, λαμβανομένης υπόψη της πολλάκις 
εκπεφρασμένης προσήλωσής τους στις αξίες και στις αρχές που θεμελιώνουν τη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου στο εσωτερικό των κρατών μελών μας και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

5. χαιρετίζει περαιτέρω το γεγονός ότι το άρθρο 1 της ΕΣΑΔ όχι μόνο θα κατοχυρώνει την 
προστασία των πολιτών της ΕΕ και των άλλων ατόμων εντός της επικράτειας της 
Ένωσης, αλλά επίσης και όλων των ατόμων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ένωσης 
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και βρίσκονται εκτός της επικράτειάς της·
6. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 8 της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

απαιτείται η καθιέρωση σαφούς μηχανισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προσφυγές 
που προέρχονται από μη κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και οι ατομικές προσφυγές ορθώς 
στρέφονται κατά των κρατών μελών της ΕΕ και/ή της ίδιας της Ένωσης·

7. υπογραμμίζει ότι, όταν υποβάλλεται έγγραφη προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 34 της 
ΕΣΑΔ, θα πρέπει να προσδιορίζεται η ταυτότητα του εναγόμενου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε τελικό στάδιο, υπό τον έλεγχο του 
Δικαστηρίου, και ότι τούτο δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα των πολιτών ως προς την 
άσκηση ατομικών προσφυγών·

8. θεωρεί ότι, για λόγους νομικής ασφάλειας και διαφάνειας των διεθνών σχέσεων, οι 
ιδιώτες και τα κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ οφείλουν να είναι σωστά ενημερωμένοι 
επί των ζητημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ και 
εκείνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν είναι 
απαραίτητο ακόμη και διαμέσου μιας δήλωσης αρμοδιοτήτων, που θα είναι συνημμένη 
στη συνθήκη προσχώρησης· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, στην ανάγκη δημιουργίας ενός 
μηχανισμού πληροφόρησης που θα λαμβάνει υπόψη τον εξελικτικό χαρακτήρα της 
κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της·

9. υπογραμμίζει ότι, καθώς η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΑΔ είναι 
προσχώρηση μη κράτους σε μια νομική πράξη που έχει δημιουργηθεί για κράτη, η 
προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς να αλλοιωθούν τα 
χαρακτηριστικά της ΕΣΑΔ, οι δε τροποποιήσεις στο δικαστικό της σύστημα θα πρέπει να 
περιοριστούν στο ελάχιστο· θεωρεί σημαντικό, προς το συμφέρον όσων επιζητούν 
δικαιοσύνη τόσο εντός της Ένωσης όσο και στις τρίτες χώρες, να προκριθούν οι τρόποι 
προσχώρησης που θα έχουν τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στον φόρτο εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

10. εκφράζει τη σθεναρή του αντίθεση σε κάθε μηχανισμό αποφυγής αποκλίσεων στη 
νομολογία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα οδηγούσε για τους πολίτες που 
επιζητούν δικαιοσύνη σε μεγαλύτερες δικονομικές καθυστερήσεις·

11. υπογραμμίζει ότι η σύνδεση με το Συμβούλιο της Ευρώπης και κυρίως τα ζητήματα 
συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή των Υπουργών και στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση υπόκεινται στο καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
που χρειάζεται τροποποίηση ή τουλάχιστον έγκριση καταστατικού ψηφίσματος που να 
περιλαμβάνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη και οι 
αλλαγές που έχει επιφέρει η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

12. επιμένει ώστε να τηρείται δεόντως το δικαίωμα του δημοκρατικού ελέγχου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία διορισμού του εκπροσώπου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στους κόλπους της Επιτροπής των Υπουργών και της 
Διευθύνουσας Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικότερα στους κόλπους κάθε 
αρμόδιας αρχής του Συμβουλίου της Ευρώπης στην οποία, βάσει της συνθήκης 
προσχώρησης, έχει συμφωνηθεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13. εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει υπόψη, κατά προτεραιότητα, τις 
αρμόδιες επιτροπές για τον διορισμό των μελών που θα σταλούν στην Κοινοβουλευτική 
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Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης·
14. εκτιμά ότι, προς όφελος των πολιτών, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην Ευρώπη και στην ΕΕ και προκειμένου να εξασφαλισθεί ο σεβασμός 
και η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ειδικών οργάνων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή και μεγαλύτερη 
συμπληρωματικότητα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

15. ζητεί παράλληλα την προσχώρηση της Ένωσης στα όργανα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 
(CPT), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)· τονίζει 
επίσης την ανάγκη για την Ένωση να συμμετέχει στις εργασίες κυρίως του Ύπατου 
Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών
Δικαιωμάτων (ECSR) και της κυβερνητικής επιτροπής του Κοινωνικού Χάρτη και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση, και ζητεί να τηρείται πλήρως ενήμερο για 
τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις αυτών των οργάνων·

16. θεωρεί ότι, καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνώρισε την 
εξωεδαφική εφαρμογή της ΕΣΑΔ, η Ένωση πρέπει να έχει ως στόχο την πλήρη τήρηση 
αυτής της υποχρέωσης στις εξωτερικές της σχέσεις και δραστηριότητες·

17. επιμένει, ενόψει του σημαντικού ρόλου που αναθέτει η συνθήκη στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας προσχώρησης, ότι το Κοινοβούλιο 
θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τον καθορισμό της διαπραγματευτικής 
εντολής για την προσχώρηση στην ΕΣΑΔ και ότι θα πρέπει να συμμετέχει στενά στις 
προκαταρκτικές συζητήσεις, καθώς και στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για αυτό 
το κείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ.
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