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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
αρμόδια Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να ενσωματώσεις τις ακόλουθες προτάσεις 
στην πρόταση ψηφίσματός της: 

1. Καλωσορίζει τη σημαντική επίτευξη της Συνθήκης της Λισσαβώνας, 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· 

 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 
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· 

 3. Υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση θα συμβάλλει 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·

 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· 

 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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6. Επισημαίνει ότι η προσχώρηση, ταυτόχρονα, θα απαιτήσει την αυξημένη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων, του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συνεργασία μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων θα 
προάγει την ανάπτυξη ενός συνεκτικού νομολογιακού συστήματος στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

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:

– 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·

– 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 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 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·

8. 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 θέσουν 
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σε κίνδυνο τον ίδιο το σκοπό της προσχώρησης. Αυτό ωστόσο δεν πρέπει να σημαίνει ότι 
τα τεχνικά κωλύματα καθυστερούν τη διαδικασία·

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·

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·

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.


