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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Επισημαίνει ότι, προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφευχθούν διπλά μέτρα και σταθμά, η αποπολιτικοποίηση 
και η περαιτέρω εξέλιξη των σημερινών διαδικασιών1θα πρέπει να προχωρήσει βάσει των 
Συνθηκών· 

2. επισημαίνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για θέματα σχετικά 
με τις Συνθήκες και το παράγωγο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την 
εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον τομέα της απασχόλησης2, 
και ότι πρέπει να διεξάγει ακροάσεις επί διαφορών κατά τρόπο ο οποίος είναι 
κατάλληλος, διαφανής και θεμιτός ("δικαίωμα σε δίκαια δίκη"), ειδικότερα σε 
περιπτώσεις που αφορούν "σοβαρή και διαρκή παράβαση", όπως καθορίζεται στο άρθρο 
7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι το Δικαστήριο μπορεί επί του παρόντος 
να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος από τα κράτη μέλη για να εκφράσουν τις τεχνικές τους 
θέσεις, με κατάλληλη παρουσίαση, κατά ορθό τρόπο και εντός εύλογης προθεσμίας, εάν 
διαφωνούν με την ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επιβεβαιώνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Επιτροπή ούτε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι όργανο 
επιβολής του νόμου·

3. επισημαίνει ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει ότι οι Συνθήκες 
που ισχύουν σήμερα χορηγούν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτεταμένες αρμοδιότητες 
στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων3 ·  σημειώνει ότι με βάση το άρθρο 51 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη σε ό,τι αφορά την 
εφαρμογή του απευθύνονται στα κράτη μέλη στους τομείς στους οποίους εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία της Ένωσης·

4. υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, προκειμένου να επιτευχθεί 
η διασφάλιση και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μόνη δυνατότητα για να 
προβλέπεται συνέπεια και ομοιόμορφη, αντικειμενική υλοποίηση είναι να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες διαδικασίες στο επίπεδο της νομοθεσίας της ΕΕ με εχέγγυα τα οποία πρέπει 
να θεσπισθούν στο επίπεδο των Συνθηκών.

                                               
1 Έγγραφο εργασίας ΙΙ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2012, εισηγητής Louis Michel, σελ. 3.
2 Άρθρο 16 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-202/11, 
απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Απριλίου 2013 Anton Las κατά PSA Antwerp NV.
3 Έγγραφο εργασίας ΙΙ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2012, εισηγητής Louis Michel, σελ. 2.


