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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και ιθαγένεια» για την περίοδο 2014 έως 2020 αποτελεί το 
διάδοχο τριών προγενέστερων προγραμμάτων: Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια,
Daphne III και τις Ενότητες «Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία» και 
«Ισότητα των φύλων» του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη» 
(PROGRESS).

Το πρόγραμμα αναμένεται να προάγει τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια, τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα του 
παιδιού και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
του καταναλωτή.

Η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει πολλές αναφορές που σχετίζονται με τους στόχους που 
καλύπτει το πρόγραμμα. Μερικοί αναφέροντες και οργανώσεις επισημαίνουν πόσο 
σημαντική είναι η χρηματοδότηση και εκφράζουν ανησυχίες για τη δυσκολία πρόσβασης σε 
κονδύλια. Απαιτείται επομένως μια δίκαιη, προσβάσιμη και διαφανής παροχή κονδυλίων. 
Πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση όχι μόνο για ‘κύρια δίκτυα που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο’, αλλά και για εθνικά σχέδια που υποβάλλουν μικρές μη κυβερνητικές
οργανώσεις.

Η συντάκτρια ζητεί την καλύτερη αναγνώριση της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD). Η σύμβαση αποτελεί το πρώτο διεθνές μέσο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων το οποίο έχει προσυπογράψει η ΕΕ. Πολλές αναφορές καταδεικνύουν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και το γεγονός ότι δεν χαίρουν των 
θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων που αναφέρονται στη σύμβαση. Η Επιτροπή 
Αναφορών αποτελεί έναν από τους παράγοντες που συμμετέχουν στη θέσπιση ενός δικτύου 
για την εφαρμογή της σύμβασης, δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 2, και έχει ως ρόλο να 
προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πρέπει να προστεθούν ως ειδικοί στόχοι του Προγράμματος οι τομείς του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και η πρόληψη της 
βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και των νέων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 2, το 
άρθρο 21 παράγραφος 2 και τα άρθρα
114, 168, 169 και 197,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τα άρθρα 2 και 
3 αυτής, και τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 8, 10, 19 παράγραφος 2, 21 
παράγραφος 2, 114, 168, 169 και 197,

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις 
αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
του σεβασμού των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
και του κράτους δικαίου, αρχές που είναι 
κοινές στα κράτη μέλη.

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις 
αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους 
δικαίου, αρχές που είναι κοινές στα κράτη 
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μέλη.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν 
ασκούν στο ακέραιο τα δικαιώματα τα 
οποία απορρέουν από την ιθαγένεια της 
Ένωσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ασκούν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα στην Ένωση, το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στις δημοτικές εκλογές, το δικαίωμα σε 
προξενική προστασία και το δικαίωμα 
υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αισθάνονται 
άνετα όταν ζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται 
σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και να έχουν 
τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματά τους 
προστατεύονται οπουδήποτε και αν 
τυχαίνει να βρίσκονται στην Ένωση.

(3) Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν 
ασκούν στο ακέραιο τα δικαιώματα τα 
οποία απορρέουν από την ιθαγένεια της 
Ένωσης και από τις διεθνείς συμβάσεις 
που επικυρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες (UNCRPD). Θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ασκούν το δικαίωμα να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην Ένωση, το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στις δημοτικές εκλογές,
το δικαίωμα σε προξενική προστασία και 
το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε οιαδήποτε εκ 
των γλωσσών της Συνθήκης. Θα πρέπει 
να αισθάνονται άνετα όταν ζουν, 
ταξιδεύουν, σπουδάζουν ή εργάζονται σε 
κάποιο άλλο κράτος μέλος και να έχουν τη 
βεβαιότητα ότι τα δικαιώματά τους 
προστατεύονται οπουδήποτε και αν 
τυχαίνει να βρίσκονται στην Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
καθώς και η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών αποτελούν αξίες οι οποίες είναι 
κοινές για τα κράτη μέλη. Η 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακριτικής 
μεταχείρισης αποτελεί έναν διαρκή στόχο, 
ο οποίος απαιτεί συντονισμένη δράση, 
περιλαμβανομένης της παροχής 
χρηματοδότησης.

(5) Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
καθώς και η ανοχή, η αλληλεγγύη και η 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
αποτελούν αξίες οι οποίες είναι κοινές για 
τα κράτη μέλη. Η καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακριτικής μεταχείρισης αποτελεί 
έναν διαρκή στόχο, ο οποίος απαιτεί 
συντονισμένη δράση, περιλαμβανομένης 
της παροχής χρηματοδότησης. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη και η προαγωγή των 
δικαιωμάτων των ατόμων στην Ένωση, η 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων και η προώθηση της 
ιθαγένειας συμβάλλουν στην προώθηση 
των ειδικών στόχων και των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

Η στήριξη και η προαγωγή των 
δικαιωμάτων των ατόμων στην Ένωση, η 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων και η προώθηση της 
ιθαγένειας της Ένωσης συμβάλλουν στην 
προώθηση των ειδικών στόχων και των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου στον 
οποίον προάγονται και προστατεύονται τα 
δικαιώματα των ατόμων, όπως αυτά 
διατυπώνονται στη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου στον 
οποίον προάγονται και προστατεύονται τα 
δικαιώματα των ατόμων, όπως αυτά 
διατυπώνονται στη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD).

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) προώθηση της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, των παιδιών και των 
νέων, καθώς και υποστήριξη των 
θυμάτων και των ευάλωτων ομάδων·
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) καταπολέμηση του ρατσισμού, της 
ξενοφοβίας και των παρεμφερών μορφών 
μισαλλοδοξίας·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δείκτες βάσει των οποίων εκτιμάται η 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 συνίστανται, μεταξύ 
άλλων, στην αντίληψη των Ευρωπαίων 
όσον αφορά την τήρηση, άσκηση και 
εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών και 
στον αριθμό των σχετικών καταγγελιών.

2. Οι δείκτες βάσει των οποίων εκτιμάται η 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 συνίστανται, μεταξύ 
άλλων, στην αντίληψη των Ευρωπαίων 
όσον αφορά την τήρηση, άσκηση και 
εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών και 
στον αριθμό των σχετικών καταγγελιών
και αναφορών.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή στήριξης σε βασικούς 
παράγοντες, π.χ. στα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και των 

δ) παροχή στήριξης σε βασικούς 
παράγοντες, π.χ. στα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και των 
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πολιτικών της Ένωσης· υποστήριξη των 
κύριων δικτύων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και των οποίων οι 
δραστηριότητες συνδέονται με την 
υλοποίηση των στόχων του προγράμματος· 
δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ 
εξειδικευμένων φορέων και οργανισμών, 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών· χρηματοδότηση δικτύων 
εμπειρογνωμόνων· χρηματοδότηση 
παρατηρητηρίων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

πολιτικών της Ένωσης· υποστήριξη των 
κύριων δικτύων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και των οποίων οι 
δραστηριότητες συνδέονται με την 
υλοποίηση των στόχων του προγράμματος· 
παροχή στήριξης σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα·
δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ 
εξειδικευμένων φορέων και οργανισμών, 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών· χρηματοδότηση δικτύων 
εμπειρογνωμόνων· χρηματοδότηση 
παρατηρητηρίων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι διάφοροι ειδικοί στόχοι του 
προγράμματος λαμβάνουν ισορροπημένη 
ετήσια κατανομή πιστώσεων. Θα 
εκπονείται ενδεικτική ανάλυση της 
χρηματοδότησης για κάθε ειδικό στόχο.

Or. en


