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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

σχετικά με σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπέρ της εξέτασης της 
πρότασης για τροποποίηση των Συνθηκών όσον αφορά την προσθήκη πρωτοκόλλου 
σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 48 
παράγραφος 3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης και 30ής Οκτωβρίου 2009, οι 
αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση που έλαβε η Τσεχική 
Δημοκρατία, συμφώνησαν ότι, κατά τη στιγμή της σύναψης της επόμενης συνθήκης 
προσχώρησης, οι Συνθήκες θα πρέπει να τροποποιηθούν κατά τρόπον ώστε 
Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία να επισυναφθεί στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το εν λόγω πρωτόκολλο θα πρέπει να προβλέπει ότι το πρωτόκολλο 
αριθ. 30 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζεται επίσης 
στην Τσεχική Δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε 
ότι, για να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, απαιτείται να επικυρωθεί από 
κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές τους επιταγές 
και επανέλαβε ότι απόφασή του είναι να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη μέχρι τα τέλη του 
2009. Η Συνθήκη, αφού επικυρώθηκε από την Τσεχική Δημοκρατία την 13η 
Νοεμβρίου 2009, άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2009.  

(2) Στις 5 Σεπτεμβρίου 2011, η τσεχική κυβέρνηση υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της ΤΕΕ, για τροποποίηση των Συνθηκών 
όσον αφορά την προσθήκη πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία. 

(3) Στις 25 Οκτωβρίου 2011, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απηύθυνε 
επιστολή στην Επιτροπή ζητώντας τη γνώμη της επ’ αυτής της προτάσεως.  

(4) Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της ΤΕΕ, ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες. Το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ΤΕΕ διευκρινίζει ότι οι διατάξεις του 
Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές 
ορίζονται στις Συνθήκες. Στο προοίμιό του, ο Χάρτης επιβεβαιώνει ότι σέβεται τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Ένωσης, καθώς και την αρχή της 
επικουρικότητας, τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγματικές 
παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση και το 
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Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και από τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων καθιστώντας τα δικαιώματα αυτά πιο αντιληπτά. Σύμφωνα με το άρθρο 
51 παράγραφος 1 του Χάρτη, οι διατάξεις του «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». 

(5) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 30 προβλέπει ότι ο Χάρτης δεν 
διευρύνει την ευχέρεια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιουδήποτε 
δικαστηρίου των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται το πρωτόκολλο αριθ. 30, να 
κρίνει ότι οι νόμοι, οι κανονισμοί ή οι διοικητικές διατάξεις, πρακτικές ή μέτρα των 
κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται δεν συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
ελευθερίες και αρχές που επιβεβαιώνει. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 30, ουδέν στον Τίτλο IV του Χάρτη παράγει αγώγιμα δικαιώματα 
τα οποία εφαρμόζονται στην Πολωνία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν τα λόγω 
κράτη μέλη προβλέπουν τέτοια δικαιώματα στην εθνική τους νομοθεσία. Τέλος, το 
άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 30 προβλέπει ότι όταν μια διάταξη του Χάρτη 
αναφέρεται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, εφαρμόζεται στην Πολωνία ή στο 
Ηνωμένο Βασίλειο μόνον στο βαθμό που τα δικαιώματα ή οι αρχές που περιέχει 
αναγνωρίζονται στη νομοθεσία ή τις πρακτικές των εν λόγω κρατών μελών. 

(6) Το πρωτόκολλο αριθ. 30 δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις της Πολωνίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση – ιδίως δε 
του άρθρου 6 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του δικαίου της Ένωσης εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό, 
επισημαίνεται ότι ο Χάρτης απλώς επιβεβαιώνει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις 
αρχές που αναγνωρίζονται στην Ένωση και καθιστά τα δικαιώματα αυτά πιο 
αντιληπτά. Σκοπός του πρωτοκόλλου αριθ. 30 είναι να διευκρινίσει την εφαρμογή του 
Χάρτη σε σχέση με τις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις των εν λόγω κρατών 
μελών και τον αγώγιμο χαρακτήρα του εντός των κρατών αυτών. 

(7) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η συμφωνία μεταξύ των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων 
για τροποποίηση των Συνθηκών όσον αφορά την προσθήκη πρωτοκόλλου σχετικά με 
την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στην Τσεχική 
Δημοκρατία, επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ 

σχετικά με σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπέρ της εξέτασης της πρότασης 
για τροποποίηση των Συνθηκών όσον αφορά την προσθήκη πρωτοκόλλου σχετικά με την 
εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική 
Δημοκρατία. 

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 


