
AM\810544EL.doc PE440.026v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

2009/2241(INI)

29.3.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 29

Σχέδιο γνωμοδότησης
Kinga Gál
(PE439.414v01-00)

σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών
(2009/2241(INI))



AM\810544EL.doc PE440.026v01-00 2/20 AM\

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\810544EL.doc PE440.026v01-00 3/20 AM\

EL

Τροπολογία 1
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Καλωσορίζει τη σημαντική επίτευξη
της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπου ο 
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») 
καθίσταται δεσμευτικός, και ο οποίος, 
σύμφωνα με το άρθρο 6(2) της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί 
υποχρέωση για την ΕΕ να προσχωρήσει
στη Σύμβαση για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 
Καλωσορίζει, επίσης, την επικείμενη θέση 
σε ισχύ του Πρωτοκόλλου αρ. 14 της 
ΕΣΔΑ, που έχει οριστεί για την 1 Ιουνίου 
2010, βάσει της οποίας η ΕΕ μπορεί να 
προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ·

1. Διαπιστώνει ότι με την έναρξη ισχύος
της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») 
καθίσταται δεσμευτικός και επικροτεί την 
υποχρέωση για την ΕΕ να προσχωρήσει, 
σύμφωνα με το άρθρο 6(2) της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Σύμβαση 
για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)· καλωσορίζει, επίσης, 
την επικείμενη θέση σε ισχύ του 
Πρωτοκόλλου αρ. 14 της ΕΣΔΑ, που έχει 
οριστεί για την 1 Ιουνίου 2010, βάσει της 
οποίας η ΕΕ μπορεί να προσχωρήσει στην 
ΕΣΔΑ·

Or. fr

Τροπολογία 2
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Σημειώνει ότι, ενώ όλα τα κράτη μέλη 
έχουν ήδη επικυρώσει την ΕΣΔΑ, η 
προσχώρηση του οργάνου αυτού της ΕΕ 
ως νομικής οντότητας – η οποία δεν θα 
επηρεάσει την κατάσταση των κρατών 
μελών ως προς την ΕΣΔΑ – θα δώσει τη 
νέα ώθηση που προσδοκάται εδώ και μία 
δεκαετία. Θα έχει μεγάλη πολιτική και 
νομική σημασία για τη δημιουργία μιας 
ηπειρωτικής επικράτειας που σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και θα

2. Σημειώνει ότι, ενώ όλα τα κράτη μέλη 
έχουν ήδη επικυρώσει την ΕΣΔΑ, η 
προσχώρηση του οργάνου αυτού της ΕΕ 
ως νομικής οντότητας – η οποία δεν θα 
επηρεάσει την κατάσταση των κρατών 
μελών ως προς την ΕΣΔΑ σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο αριθ. 8 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας – εκτιμά ότι θα έχει μεγάλη 
πολιτική και νομική σημασία για την
παγίωση και την ενίσχυση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη 
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ενδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ
και της «ευρύτερης Ευρώπης», 
προσδίδοντας νέα δυναμική στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την 
Ευρώπη. Η προσχώρηση θα αυξήσει την 
αξιοπιστία της ΕΕ στον τομέα της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
παγκοσμίως·

και ιδιαιτέρως στην Ένωση και θα
επιτρέψει στην ΕΕ να εντείνει τις σχέσεις 
της με την «ευρύτερη Ευρώπη», 
προσδίδοντάς της 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·

Or. fr

Τροπολογία 3
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση θα 
συμβάλει κυρίως στη δημιουργία ενός πιο 
συνεκτικού εσωτερικού συστήματος
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ΕΕ. 
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 
κοινοτικής νομοθεσίας·

3. Υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση θα 
συμβάλει στη μείωση της νομικής 
ανασφάλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες στην Ένωση και με τον τρόπο 
αυτόν στη δημιουργία ενός πιο συνεκτικού 
νομικού χώρου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα εντός της ΕΕ· εκτιμά ότι η 
προσχώρηση θα συμβάλει στην 
ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και της 
αξιοπιστίας της ΕΕ στα μάτια των ίδιων 
της των πολιτών στον τομέα της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
διασφαλίζοντας τον πλήρη και 
αποτελεσματικό σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κάθε φορά που 
τίθεται θέμα κοινοτικής νομοθεσίας·

Or. fr
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Τροπολογία 4
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. Υπογραμμίζει εν προκειμένω την 
παγκόσμια διάσταση του περιεχομένου 
της ΕΣΔΑ και των πρόσθετων 
πρωτοκόλλων αυτής, καθώς και άλλων 
κειμένων σε σχέση με την ΕΣΔΑ, 
ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη του 1961· υπενθυμίζει ότι οι 
περισσότερες από τις εν λόγω πράξεις 
είναι ανοικτές σε υπογραφή και 
επικύρωση από μέρη εκτός της Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. Υπογραμμίζει επίσης ότι η 
προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ θα 
συνεπάγεται αρμοδιότητα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σε όλες τις πτυχές 
του δικαίου και της νομοθεσίας της ΕΕ, 
ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης και 
των εσωτερικών υποθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 
του διάστασης·

Or. en
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Τροπολογία 6
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Σημειώνει ότι, μετά την προσχώρηση, η 
ΕΣΔΑ θα παρεμβαίνει ως ελάχιστο 
πρότυπο προστασίας σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η προστασία που παρέχεται από 
την ΕΕ είναι κατώτερη από αυτή που 
παρέχεται από την ΕΣΔΑ. Η ΕΣΔΑ 
ενισχύει την προστασία των δικαιωμάτων 
που αναγνωρίζονται από το Χάρτη που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Ο
Χάρτης εκτείνεται περισσότερο 
διαφυλάσσοντας άλλα δικαιώματα και 
αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
καθώς και το δικαίωμα προστασίας των 
δεδομένων και χρηστής διακυβέρνησης·

4. 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 ουσιαστικά υποχρεωτική 
κυρίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
προστασία που παρέχεται από την ΕΕ είναι 
κατώτερη από αυτή που παρέχεται από την 
ΕΣΔΑ. Η ΕΣΔΑ ενισχύει την προστασία 
των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από 
το Χάρτη που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
του. Υπογραμμίζει ότι ο Χάρτης 
αναγνωρίζει επίσης άλλα δικαιώματα και 
αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων,
χρηστής διοίκησης ή ακόμη και 
δικαιώματα σχετικά με τη βιοηθική, 
δικαιώματα που δεν περιλαμβάνονται 
στην ΕΣΔΑ, αλλά στα πρόσθετα 
πρωτόκολλα και στις συναφείς με την 
ΕΣΔΑ πράξεις·

Or. fr

Τροπολογία 7
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Σημειώνει ότι η προσχώρηση της ΕΕ 
στην ΕΣΔΑ θα παρέχει στους πολίτες της 
ΕΕ έναν πρόσθετο μηχανισμό ενίσχυσης 
των δικαιωμάτων τους, ήτοι τη δυνατότητα 

5. Σημειώνει ότι η προσχώρηση της ΕΕ 
στην ΕΣΔΑ θα παρέχει στους πολίτες της 
ΕΕ έναν πρόσθετο μηχανισμό ενίσχυσης 
και σεβασμού των δικαιωμάτων τους χάρη 
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προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ως 
προς μία ενέργεια ή αδυναμία ενέργειας 
ενός οργανισμού της ΕΕ ή ενός κράτους 
μέλους το οποίο εφαρμόζει την κοινοτική
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), και ότι η ανάγκη 
εξάντλησης όλων των εγχώριων ένδικων 
μέσων θα παραμείνει η προϋπόθεση 
κανονικότητας κάθε αίτησης·

στον εξωτερικό δικαστικό έλεγχο που θα 
ασκείται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), ήτοι 
τη δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) ως προς μία ενέργεια ή αδυναμία 
ενέργειας ενός οργανισμού της ΕΕ ή ενός 
κράτους μέλους το οποίο εφαρμόζει τη
νομοθεσία της Ένωσης. 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 η 
προϋπόθεση κανονικότητας κάθε αίτησης·

Or. fr

Τροπολογία 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Σημειώνει ότι η προσχώρηση της ΕΕ 
στην ΕΣΔΑ θα παρέχει στους πολίτες της 
ΕΕ έναν πρόσθετο μηχανισμό ενίσχυσης 
των δικαιωμάτων τους, ήτοι τη δυνατότητα 
προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ως 
προς μία ενέργεια ή αδυναμία ενέργειας 
ενός οργανισμού της ΕΕ ή ενός κράτους 
μέλους το οποίο εφαρμόζει την κοινοτική 
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), και ότι η ανάγκη 
εξάντλησης όλων των εγχώριων ένδικων 
μέσων θα παραμείνει η προϋπόθεση 
κανονικότητας κάθε αίτησης·

5. Σημειώνει ότι η προσχώρηση της ΕΕ 
στην ΕΣΔΑ θα παρέχει στους πολίτες της 
ΕΕ έναν πρόσθετο μηχανισμό ενίσχυσης 
των δικαιωμάτων τους, ήτοι τη δυνατότητα 
προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ως 
προς μία ενέργεια ή αδυναμία ενέργειας 
ενός οργανισμού της ΕΕ ή ενός κράτους 
μέλους το οποίο εφαρμόζει την κοινοτική 
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), και ότι η ανάγκη 
εξάντλησης όλων των εγχώριων ένδικων 
μέσων θα παραμείνει η προϋπόθεση 
κανονικότητας κάθε αίτησης· 
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υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι θα 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα 
δικαστήρια των κρατών μελών 
παραπέμπουν υποθέσεις στο ΔΕΕ όταν 
πρόκειται για αμφιλεγόμενο ζήτημα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

Or. en

Τροπολογία 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Σημειώνει ότι η προσχώρηση της ΕΕ 
στην ΕΣΔΑ θα παρέχει στους πολίτες της 
ΕΕ έναν πρόσθετο μηχανισμό ενίσχυσης 
των δικαιωμάτων τους, ήτοι τη δυνατότητα 
προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ως 
προς μία ενέργεια ή αδυναμία ενέργειας 
ενός οργανισμού της ΕΕ ή ενός κράτους 
μέλους το οποίο εφαρμόζει την κοινοτική 
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), και ότι η ανάγκη 
εξάντλησης όλων των εγχώριων ένδικων 
μέσων θα παραμείνει η προϋπόθεση 
κανονικότητας κάθε αίτησης·

5. Σημειώνει ότι η προσχώρηση της ΕΕ 
στην ΕΣΔΑ θα παρέχει έναν πρόσθετο 
μηχανισμό ενίσχυσης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ήτοι τη δυνατότητα 
προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ως 
προς μία ενέργεια ή αδυναμία ενέργειας 
ενός οργανισμού της ΕΕ ή ενός κράτους 
μέλους το οποίο εφαρμόζει την κοινοτική 
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), και ότι η ανάγκη 
εξάντλησης όλων των εγχώριων ένδικων 
μέσων θα παραμείνει η προϋπόθεση 
κανονικότητας κάθε αίτησης. Υπενθυμίζει 
ότι μια προσφυγή σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με 
πράξεις που εκτελέστηκαν ή παράγουν 
αποτελέσματα εκτός της επικράτειας της 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 10
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. Ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει 
το ζήτημα της εξάντλησης των εγχώριων 
ένδικων μέσων προκειμένου να 
διασφαλίσει το παραδεκτό των αιτήσεων, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με το ΔΕΕ και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· υπογραμμίζει στο πλαίσιο 
αυτό την ανάγκη εξέτασης του ζητήματος 
της προδικαστικής οδού του δικαίου της 
ΕΕ· ζητεί σε κάθε περίπτωση η λύση που 
θα δοθεί να εγγυάται το δικαίωμα των 
πολιτών της ΕΕ να ασκούν μεμονωμένες
προσφυγές σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της ΕΣΔΑ και τα αιτήματα και 
οι καταγγελίες των πολιτών να 
εξετάζονται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος·

Or. fr

Τροπολογία 11
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. Ζητεί από τα εμπλεκόμενα μέρη των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ να 
περιοριστούν οι τροποποιήσεις της ΕΣΔΑ 
και του δικαστικού της συστήματος στο 
μέτρο του υποχρεωτικού και του 
απαραίτητου, ούτως ώστε να μην 
προσβάλλουν με κανένα τρόπο την 
αποτελεσματικότητα και το πεδίο ελέγχου 
της ΕΣΔΑ·
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Or. fr

Τροπολογία 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – εισαγωγική φράση

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. 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 κατά την προσχώρηση στην 
ΕΣΔΑ. Τα πλέον ευαίσθητα από αυτά 
συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

7. 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 κατά την προσχώρηση στην 
ΕΣΔΑ. Καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι:

Or. en

Τροπολογία 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 
προσχώρησης πρέπει να προκαθοριστεί με 
ακρίβεια στην εντολή· η ΕΕ πρέπει επίσης
να προσχωρήσει, τουλάχιστον, σε όλα όσα 
πρόσθετα πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ 
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. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στον 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

– το πεδίο εφαρμογής της προσχώρησης 
προκαθορίζεται με ακρίβεια στην εντολή· 
η ΕΕ θα προσχωρήσει σε όλα όσα 
πρόσθετα πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώνουν τα δικαιώματα που 
διαφυλάσσονται από την ΕΣΔΑ ή τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
αποτελώντας έτσι μέρος του κοινοτικού 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί επίσης τα κράτη μέλη 
να επισπεύσουν την υπογραφή και 
επικύρωσή τους –καθώς και να 
αναθεωρήσουν τις δηλώσεις και 
επιφυλάξεις τους– όσον αφορά την ΕΣΔΑ 
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Χάρτη· και τα πρωτόκολλα αυτής. Επιπρόσθετα, 
θα πρέπει να προβλεφθεί η προσχώρηση 
στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη·

Or. en

Τροπολογία 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 
προσχώρησης πρέπει να προκαθοριστεί με 
ακρίβεια στην εντολή· η ΕΕ πρέπει επίσης 
να προσχωρήσει, τουλάχιστον, σε όλα όσα 
πρόσθετα πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ 
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. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στον 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη·

- το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 
προσχώρησης πρέπει να προκαθοριστεί με 
ακρίβεια στην εντολή· η ΕΕ πρέπει επίσης 
να προσχωρήσει, τουλάχιστον, σε όλα όσα 
πρόσθετα πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ 
κατοχυρώνονται ήδη από το δίκαιο της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου
εφαρμόζονται στην ΕΕ. Συνεπώς, πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στον 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη και σε άλλες συναφείς συνθήκες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 15
Debora Serracchiani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 
προσχώρησης πρέπει να προκαθοριστεί με 
ακρίβεια στην εντολή· η ΕΕ πρέπει επίσης 

- το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 
προσχώρησης πρέπει να προκαθοριστεί με 
ακρίβεια στην εντολή· η ΕΕ πρέπει επίσης 
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να προσχωρήσει, τουλάχιστον, σε όλα όσα 
πρόσθετα πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ 
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. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στον 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη·

να προσχωρήσει, τουλάχιστον, σε όλα όσα 
πρόσθετα πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ 
συμπληρώνουν τα δικαιώματα που 
διαφυλάσσονται από την ΕΣΔΑ, 
αποτελώντας έτσι μέρος του κοινοτικού 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
η προσχώρηση στον αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

Or. it

Τροπολογία 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί η ανάγκη 
εκπροσώπησης της ΕΕ και συμμετοχής
στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και μολονότι με την προσχώρηση στην 
ΕΣΔΑ η ΕΕ δεν θα καταστεί μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, θα πρέπει να
εκπροσωπείται σε όλα αυτά τα όργανα 
όπου, ως αποτέλεσμα της προσχώρησης, 
θίγονται θέματα της ΕΕ, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να
εκπροσωπείται στη διαδικασία εκλογής 
δικαστή στο ΕΔΑΔ·

– η ΕΕ εκπροσωπείται δεόντως και
συμμετέχει στα όργανα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και μολονότι με την 
προσχώρηση στην ΕΣΔΑ η ΕΕ δεν θα 
καταστεί μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα εκπροσωπείται επί ίσοις 
όροις με τα υπόλοιπα μέρη σε όλα αυτά τα 
όργανα όπου, ως αποτέλεσμα της 
προσχώρησης, θίγονται θέματα της ΕΕ, 
όπως το Συμβούλιο Υπουργών 
τουλάχιστον κατά την εποπτεία της 
εκτέλεσης αποφάσεων, και τουλάχιστον 
στην Ευρωπαϊκή επιτροπή για την 
πρόληψη των βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT), στην 
Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα 
της Δικαιοσύνης (CEPEJ), στην 
Ευρωπαϊκή επιτροπή κατά του 
ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI) 
και στη Διευθύνουσα επιτροπή 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (CDDH), ενώ 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καλείται να
δώσει τη συγκατάθεσή του για τον 
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διορισμό των τριών υποψηφίων της ΕΕ 
για τη θέση δικαστή στο ΕΔΑΔ και θα 
εκπροσωπείται στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
ήτοι κατά την εκλογή του δικαστή της 
ΕΕ στο ΕΔΑΔ· ο μόνιμος δικαστής 
πλήρους απασχόλησης της ΕΕ θα 
συμμετέχει επίσης στο ΕΔΑΔ επί ίσοις 
όροις, ενώ πρέπει να συσταθεί ένας 
μηχανισμός συνεργατικής απόκρισης για 
τη συμμόρφωση με την αρχή της 
αυτόνομης ερμηνείας του δικαίου της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί η ανάγκη 
εκπροσώπησης της ΕΕ και συμμετοχής στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
μολονότι με την προσχώρηση στην ΕΣΔΑ 
η ΕΕ δεν θα καταστεί μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, θα πρέπει να 
εκπροσωπείται σε όλα αυτά τα όργανα 
όπου, ως αποτέλεσμα της προσχώρησης, 
θίγονται θέματα της ΕΕ, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
εκπροσωπείται στη διαδικασία εκλογής 
δικαστή στο ΕΔΑΔ·

- ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί η ανάγκη 
εκπροσώπησης της ΕΕ και συμμετοχής στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
μολονότι με την προσχώρηση στην ΕΣΔΑ 
η ΕΕ δεν θα καταστεί μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, θα πρέπει να 
εκπροσωπείται σε όλα αυτά τα όργανα 
ελέγχου του σεβασμού και της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών που αφορούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του Χάρτη και 
τους στόχους και τις αρχές της Ένωσης 
(κοινωνικά δικαιώματα, απαγόρευση των 
βασανιστηρίων, καταπολέμηση του 
ρατσισμού, κ.λπ.), ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στη 
διαδικασία εκλογής δικαστή στο ΕΔΑΔ·

Or. fr
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Τροπολογία 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ότι θα πρέπει να τελειοποιηθεί η ανάγκη 
σχέσεων μεταξύ του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ,
επιτρέποντας στα δύο δικαστήρια την 
απαιτούμενη ευελιξία ώστε να καθορίζουν 
το βέλτιστο τρόπο συνεργασίας 
προκειμένου να επιτευχθεί ένας 
ενισχυμένος τακτικός διάλογος. Αυτό θα 
μπορούσε, πρόσθετα, να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του προαναφερθέντος 
νομολογιακού συστήματος·

– ότι θα τελειοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ 
του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ, επιτρέποντας στα 
δύο δικαστήρια την απαιτούμενη ευελιξία 
ώστε να καθορίζουν το βέλτιστο τρόπο 
συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί 
ένας ενισχυμένος τακτικός διάλογος. Αυτό 
θα μπορούσε, πρόσθετα, να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη του προαναφερθέντος 
νομολογιακού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 19
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανάγκη 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 
ΕΔΑΔ· η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, 
αντί να μειώνει την αποτελεσματικότητά 
της, θα πρέπει αντίθετα να οδηγήσει σε 
ένα βελτιωμένο σύστημα υλοποίησης της 
αρχής της επικουρικότητας, και έτσι σε 
μειωμένες επανειλημμένες αιτήσεις προς 
το ΕΔΑΔ, και αυτό με τη σειρά του θα 
ανακουφίσει το φόρτο του ίδιου του 
ΕΔΑΔ. Είναι απολύτως σημαντικό να 
επιτευχθεί η ορθή ισορροπία μεταξύ της 
παροχής πρόσβασης στο πρόσθετο ένδικο 
μέσο και της ανάγκης να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός φόρτος του ΕΔΑΔ.
Καλωσορίζει, κατά συνέπεια, το γεγονός 
ότι η προσχώρηση της ΕΕ θα συμπέσει 

- ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανάγκη 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 
ΕΔΑΔ· η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, 
πρέπει απαραιτήτως να οδηγήσει σε ένα 
βελτιωμένο σύστημα της ΕΣΔΑ. Ζητεί 
από την Ένωση, στο πλαίσιο της 
προσχώρησής της στην ΕΣΔΑ, να λάβει 
ενεργά μέρος στην αναμόρφωση του
ΕΔΑΔ προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία του και ο χρόνος χειρισμού 
των αιτημάτων και των καταγγελιών που 
του υποβάλλονται· ζητεί από την Ένωση 
και τα κράτη μέλη της να μεριμνούν για 
τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την εκπόνηση και την 
εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθεσιών
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με την αναμόρφωση του ΕΔΑΔ· τους καθώς και για την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών 
ένδικων μέσων, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας που θεσπίζεται με
τη Σύμβαση της Βιέννης περί του δικαίου 
των συνθηκών του 1969, ούτως ώστε να 
αποφεύγονται οι περιττές προσφυγές στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η 
ανάγκη των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει το ΕΔΑΔ· η προσχώρηση 
της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, αντί να μειώνει την 
αποτελεσματικότητά της, θα πρέπει 
αντίθετα να οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο 
σύστημα υλοποίησης της αρχής της 
επικουρικότητας, και έτσι σε μειωμένες 
επανειλημμένες αιτήσεις προς το ΕΔΑΔ, 
και αυτό με τη σειρά του θα ανακουφίσει 
το φόρτο του ίδιου του ΕΔΑΔ. Είναι 
απολύτως σημαντικό να επιτευχθεί η 
ορθή ισορροπία μεταξύ της παροχής 
πρόσβασης στο πρόσθετο ένδικο μέσο και 
της ανάγκης να αποφευχθεί ο υπερβολικός 
φόρτος του ΕΔΑΔ. Καλωσορίζει, κατά 
συνέπεια, το γεγονός ότι η προσχώρηση 
της ΕΕ θα συμπέσει με την αναμόρφωση 
του ΕΔΑΔ·

– ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει το ΕΔΑΔ και θα 
μετριασθούν μέσω της υποστήριξης της 
ΕΕ· η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, 
αντί να μειώνει την αποτελεσματικότητά 
της, θα πρέπει αντίθετα να οδηγήσει σε ένα 
βελτιωμένο σύστημα έγκαιρης και 
πλήρους εκτέλεσης των αποφάσεων του 
ΕΔΑΔ από τα κράτη μέλη και την ΕΕ 
διασφαλίζοντας ότι, βάσει της εφαρμογής
της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη 
μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
τηρούν δεόντως τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μέσω της προσχώρησής τους 
στην ΕΣΔΑ και αντιμετωπίζουν τα 
διαρθρωτικά προβλήματα μέσω 
μεταρρυθμίσεων, γεγονός που οδηγεί σε 
μειωμένες και λιγότερο επανειλημμένες 
αιτήσεις προς το ΕΔΑΔ, και αυτό με τη 
σειρά του θα ανακουφίσει τον φόρτο του 
ίδιου του ΕΔΑΔ, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος του 
ΕΔΑΔ. Καλωσορίζει, κατά συνέπεια, το 
γεγονός ότι η προσχώρηση της ΕΕ θα 
συμπέσει με την αναμόρφωση του ΕΔΑΔ·
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Or. en

Τροπολογία 21
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. Ζητεί, λόγω των κοινωνικών 
δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον κοινοτικό 
χάρτη θεμελιωδών κοινωνικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, να
προσχωρήσει η Ένωση στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη του 1961 και στον 
αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη· ζητεί 
να συνδράμει η Επιτροπή, ως 
παρατηρητής, τις εργασίες κυρίως του 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής επιτροπής κοινωνικών 
δικαιωμάτων (CEDS) και την 
κυβερνητική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη·

Or. fr

Τροπολογία 22
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. Επισημαίνει ότι το άρθρο 1 της ΕΣΔΑ 
εγγυάται ότι κάθε άτομο που υπόκειται 
στη δικαιοδοσία της Ένωσης θα μπορεί 
να επικαλείται την ΕΣΔΑ ενάντια στις 
πράξεις της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων όσων υπόκεινται 
στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, και 
θα μπορεί ενδεχομένως να προσφύγει στη 
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δικαιοδοσία του ΕΔΑΔ· υπογραμμίζει 
επίσης ότι το άρθρο 1 της ΕΣΔΑ εγγυάται 
την προστασία όχι μόνο των πολιτών της 
ΕΕ και των λοιπών ατόμων που 
βρίσκονται στην επικράτεια της Ένωσης, 
αλλά και κάθε ατόμου που υπόκειται στη 
δικαιοδοσία της Ένωσης ακόμη και αν 
βρίσκεται εκτός της επικράτειας αυτής·

Or. fr

Τροπολογία 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 24
Debora Serracchiani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. Υπογραμμίζει ότι, καθόσον η 
προσχώρηση στην ΕΣΔΑ δεν αφορά μόνο 
τους οργανισμούς της ΕΕ, αλλά και τους 

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

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(10) της 
ΣΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 25
Debora Serracchiani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. 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·

Or. en

Τροπολογία 26
Debora Serracchiani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. Προτείνει ότι, προκειμένου να διαδοθεί 
η πρόσθετη αξία της προσχώρησης στους 
πολίτες, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η 
ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών με σαφείς 
εξηγήσεις όλων των επιπτώσεων και των 
αποτελεσμάτων που θα επιφέρει η 
προσχώρηση·

10. Προτείνει ότι, προκειμένου να διαδοθεί 
η πρόσθετη αξία της προσχώρησης στους 
πολίτες, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η 
ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και 
ενημερωτικών προγραμμάτων 
προσανατολισμού για τους πολίτες με 
σαφείς εξηγήσεις όλων των επιπτώσεων 
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και των αποτελεσμάτων που θα επιφέρει η 
προσχώρηση·

Or. it

Τροπολογία 27
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. Αναμένει από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διεξαγάγουν εν 
προκειμένω μια ενημερωτική εκστρατεία 
που θα απευθύνεται στους πολίτες της 
Ένωσης προκειμένου να είναι σε θέση να 
ασκούν πλήρως και με απόλυτη επίγνωση 
τα νέα δικαιώματα προσφυγής τους για 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 28
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. Καλωσορίζει 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. 
Τέλος, καλεί τη βελγική και την ουγγρική 
προεδρία να εξασκήσουν κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να οριστικοποιήσουν την 
προσχώρηση το συντομότερο δυνατόν.

11. Καλωσορίζει 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. 
Τέλος, καλεί τη βελγική και την ουγγρική 
προεδρία να εξασκήσουν κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να οριστικοποιήσουν την 
προσχώρηση το συντομότερο δυνατόν και 
με όσο το δυνατόν απλούστερο και πιο 
προσιτό τρόπο, ούτως ώστε οι πολίτες 



AM\810544EL.doc PE440.026v01-00 20/20 AM\

EL

της Ένωσης να μπορούν να επωφεληθούν 
το ταχύτερο δυνατόν από την 
προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ.

Or. fr

Τροπολογία 29
Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. Σημειώνει ότι, έπειτα από την 
προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, 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 
πρέπει να καθίσταται δυνατή η προσφυγή 
για μια τέτοιου είδους υπόθεση ενώπιον 
δύο δικαστηρίων.

Or. en


