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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει
στην πρότασή ψηφίσματός της τις ακόλουθες τροπολογίες:

1. Χαιρετίζει το σημαντικό επίτευγμα που συνιστά η Συνθήκη της Λισαβόνας, που καθιστά 
δεσμευτικό τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο 
Χάρτης»), ο οποίος, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεώνει την ΕΕ να προσχωρήσει στη Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)· χαιρετίζει, επίσης, την επικείμενη 
έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου αρ. 14 της ΕΣΔΑ, που έχει οριστεί για την 1 Ιουνίου 
2010, βάσει της οποίας η ΕΕ μπορεί να προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ·

2. σημειώνει ότι, ενώ όλα τα κράτη μέλη έχουν ήδη επικυρώσει την ΕΣΔΑ, η προσχώρηση 
της ΕΕ ως νομικής οντότητας στο όργανο αυτό δεν θα επηρεάσει την κατάσταση των 
κρατών μελών ως προς την ΕΣΔΑ , σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 8 της Συνθήκης
της Λισαβόνας· πιστεύει ότι αυτό θα δώσει τη νέα ώθηση που προσδοκάται εδώ και μία
δεκαετία και θα έχει τεράστια πολιτική και νομική σημασία για τη δημιουργία ενός 
χώρου δικαιωμάτων σε επίπεδο ηπείρου και ότι, επιπλέον, θα ενισχύσει την παγίωση και
ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και θα συμβάλει στην ενίσχυση 
των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της «ευρύτερης Ευρώπης», προσθέτοντας νέα δυναμική 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμά ότι η προσχώρηση θα συμβάλει στην
αύξηση της αξιοπιστίας της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων παγκοσμίως·

3. τονίζει τη σημασία της ΕΣΔΑ και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την εξασφάλιση νομικού πλαισίου και παροχής 
κατευθυντήριων αρχών για την τρέχουσα ή μελλοντική δράση της ΕΕ στον τομέα των 
δημοσίων ελευθεριών, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ειδικότερα υπό 
το φως των νέων μορφών ενσωμάτωσης και εναρμόνισης των δημόσιων ελευθεριών, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που προωθήθηκαν με την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας και την έγκριση του προγράμματος της Στοκχόλμης·

4. επισημαίνει ότι η προσχώρηση, πρώτα και κύρια, θα συμβάλει στην υιοθέτηση ενός 
συνεκτικότερου συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ΕΕ· υποστηρίζει ότι η
προσχώρηση θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία της ΕΕ στα μάτια των ίδιων της των 
πολιτών στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας τον 
πλήρη και αποτελεσματικό σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε φορά που 
τίθεται θέμα ενωσιακής νομοθεσίας·

5. τονίζει ότι, μετά την προσχώρηση, η αρμοδιότητα του ΕΔΑΔ κατά την εκδίκαση 
υποθέσεων που διαβιβάζονται από την ΕΣΔΑ δεν θα αμφισβητούνται με βάση την 
εσωτερική διάρθρωση της ενωσιακής νομοθεσίας· τονίζει επίσης ότι η αρμοδιότητα του 
ΕΣΔΑ δεν πρέπει να περιορίζονται στους ευρωπαίους πολίτες ή στη γεωγραφική περιοχή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επί παραδείγματι, στην περίπτωση αποστολών ή 
αντιπροσωπειών)·
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6. υπογραμμίζει ότι, μετά την προσχώρηση, η ΕΣΔΑ θα συνιστά το ελάχιστο πρότυπο
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην
Ευρώπη και ότι είναι κομβικής σημασίας, κυρίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η
προστασία που παρέχεται από την ΕΕ είναι κατώτερη από αυτή που παρέχεται από την
ΕΣΔΑ· επισημαίνει ότι η ΕΣΔΑ ενισχύει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του Χάρτη και εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς του και 
ότι ο Χάρτης αναγνωρίζει και άλλα δικαιώματα και αρχές που δεν περιλαμβάνονται στην 
ΕΣΔΑ αλλά στα συμπληρωματικά πρωτόκολλα και τα συναφή με την ΕΣΔΑ μέσα·

7. σημειώνει ότι η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ θα παράσχει έναν πρόσθετο μηχανισμό 
ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα τη δυνατότητα προσφυγής 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σε σχέση με πράξη ή 
παράλειψη ενός οργανισμού της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους το οποίο εφαρμόζει την 
ενωσιακή νομοθεσία και που ταυτόχρονα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΕΔΑΔ·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό δεν μεταβάλλει το υφιστάμενο δικαιοδοτικό σύστημα του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ούτε του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ότι η ανάγκη εξάντλησης όλων των εσωτερικών ένδικων
μέσων θα παραμείνει προϋπόθεση για το αποδεκτό κάθε προσφυγής· ζητεί οι προσφυγές 
και οι καταγγελίες να αντιμετωπίζονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση, σε συνεργασία με το ΔΕΕ και το ΕΔΑΔ, όσον 
αφορά τις δέουσες εγχώριες επανορθώσεις στο πλαίσιο της ΕΕ και τις δικαστικές 
αποφάσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι 
αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα δικαστήρια των κρατών μελών, σε περίπτωση που 
τίθεται θέμα αμφισβήτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα παραπέμπουν υποθέσεις στο 
ΔΕΕ·

8. επισημαίνει ότι, ταυτόχρονα, η προσχώρηση θα απαιτήσει την αυξημένη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων, του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων θα προαγάγει την ανάπτυξη ενός συνεκτικού συστήματος νομολογίας στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9. τονίζει ότι υφίσταται ένα πλήθος νομικών, τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων τα οποία 
εκκρεμούν ακόμη και τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από την εντολή που υιοθετείται 
σύμφωνα με το Άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, όπως επίσης και από τις διαπραγματεύσεις με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης για την προσχώρηση στην ΕΣΔΑ. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουμε ότι:

– το πεδίο εφαρμογής της προσχώρησης θα καθοριστεί με ακρίβεια στην εντολή· η ΕΕ 
πρέπει επίσης να προσχωρήσει, τουλάχιστον, σε όλα όσα συμπληρωματικά 
πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ που συμπληρώνουν τα δικαιώματα που διαφυλάσσονται από 
την ΕΣΔΑ και έχουν ήδη επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αποτελώντας 
έτσι μέρος του κοινοτικού δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σε σχέση με αυτό,
καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν όλα αυτά τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα της
ΕΣΔΑ που αναφέρονται στα δικαιώματα που έχουν περιληφθεί στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ως εκ τούτου εφαρμόζονται στην ΕΕ· επιπλέον, πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 
και σε άλλες συναφείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της 



AD\814520EL.doc 5/7 PE439.414v02-00

EL

Ευρώπης·

– η ΕΕ εκπροσωπείται δεόντως και συμμετέχει στα όργανα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης· παρά το ότι με την προσχώρησή της στην ΕΣΔΑ, η ΕΕ δεν θα καταστεί
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπροσωπείται σε όλα τα σχετικά όργανα που 
αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, όπου, λόγω της προσχώρησης, επηρεάζονται θέματα 
της ΕΕ (όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 
Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και η Διευθύνουσα Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων), και στο συμβούλιο υπουργών, τουλάχιστον όταν εποπτεύει την 
εκτέλεση των αποφάσεων σχετικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ, ενώ 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει και εκπροσωπείται στη διαδικασία για την 
εκλογή δικαστή στο ΕΔΑΔ - σε επίπεδο ΕΕ όταν ορίζονται για μια θέση οι υποψήφιοι 
της ΕΕ και στο PACE κατά την εκλογή δικαστή·

– οι σχέσεις μεταξύ του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ αποσαφηνίζονται, αφήνοντας στα δύο
δικαστήρια την αναγκαία ευελιξία να καθορίσουν τον βέλτιστο τρόπο συνεργασίας 
για την επίτευξη ενισχυμένου τακτικού διαλόγου και, επιπλέον, να συμβάλουν 
ενδεχομένως στην ανάπτυξη του ανωτέρω συστήματος νομολογίας· 

– θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΔΑΔ και θα μετριασθούν
μέσω της υποστήριξης της ΕΕ· η προσχώρηση της ΕΕ στο ΕΔΑΔ, αντί να περιορίσει 
την αποτελεσματικότητά της, πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση του συστήματος· η ΕΕ
και τα κράτη μέλη της διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των θεμελιωδών ελευθεριών και διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των
εσωτερικών νομικών επανορθώσεων σύμφωνα μετην αρχή της επικουρικότητας που 
ορίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1969 περί του δικαίου των συνθηκών,
προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του ΕΔΑΔ με επανειλημμένες αιτήσεις ή
περιττές παραπομπές· επι πλέον, και αυτό έχει κομβική σημασία, η προσχώρηση της 
ΕΕ συμπίπτει με τη μεταρρύθμιση του ΕΔΑΔ·

10. τονίζει ότι, μαζί με την πολιτική δέσμευση, είναι απολύτως σημαντικό να βρεθούν 
επαρκείς απαντήσεις και λύσεις στα βασικά τεχνικά ερωτήματα προκειμένου να επιτραπεί 
η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ ώστε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των πολιτών· οι 
ανεπίλυτες και ασαφείς λεπτομέρειες ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση και να 
θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο το σκοπό της προσχώρησης. επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν 
πρέπει να επιτραπεί οι τεχνικές δυσκολίες να παρεμποδίσουν την διαδικασία·

11. υπογραμμίζει ότι, καθόσον η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ δεν αφορά μόνο τους 
οργανισμούς της ΕΕ, αλλά και τους πολίτες της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να ερωτηθεί και να εμπλακεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, και πρέπει να 
ενημερώνεται άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, όπως 
προβλέπεται από το Άρθρο 218, παράγραφος 10 της ΣΕΕ·

12. τονίζει ότι είναι σημαντική η ύπαρξη ενός ανεπίσημου οργάνου για τον συντονισμό της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης·
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13. προτείνει ότι, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες την προστιθέμενη αξία της 
προσχώρησης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών με σαφείς επεξηγήσεις όλων των επιπτώσεων και 
των αποτελεσμάτων που θα επιφέρει η προσχώρηση· υποστηρίζει ότι η Επιτροπή για τα 
κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν τους πολίτες της ΕΕ ενημέρωση που θα διασφαλίζει 
ότι θα έχουν απόλυτη επίγνωση της σημασίας του συμπληρωματικού αυτού μηχανισμού 
και του τρόπου για την κατάλληλη αξιοποίηση του·

14. χαιρετίζει τη δέσμευση που επιδεικνύεται από την παρούσα ισπανική προεδρία στην 
αντιμετώπιση της προσχώρησης ως «επείγον θέμα» και τη θετική στάση συνεργασίας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης στο θέμα αυτό· καλεί τη βελγική και την ουγγρική 
προεδρία να προωθήσουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να οριστικοποιήσουν την 
προσχώρηση το συντομότερο δυνατόν και με όσο το δυνατόν απλούστερο και πλέον
προσιτό τρόπο, ούτως ώστε οι πολίτες της Ένωσης να μπορούν να επωφεληθούν το 
ταχύτερο δυνατόν από την προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ.

15. σημειώνει ότι, έπειτα από την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, είναι πιθανόν τόσο το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) όσο και το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) να έχουν δικαιοδοσία σε ορισμένες υποθέσεις και 
επισημαίνει ότι δεν θα είναι αποδεκτή η ταυτόχρονη προσφυγή για μια τέτοιου είδους 
υπόθεση ενώπιον δύο δικαστηρίων.
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