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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (COM(2012)169(τελικό)),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 του Κοινοβουλίου για την ιθαγένεια της ΕΕ: άρση 
των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ1,

– λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο των αναφορών που ελήφθησαν από το Κοινοβούλιο 
κάνουν λόγο για ισχυρισμούς παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία 
αναφέρονται στον Χάρτη,

Γενικά θέματα

1. πιστεύει ότι οι προσδοκίες πολλών ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων που απευθύνονται 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να καταγγείλουν παραβιάσεις και που ζητούν την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη και τις Συνθήκες συχνά συντρίβονται ως αποτέλεσμα της 
περιοριστικής ερμηνείας των εξουσιών και των ρόλων της ΕΕ στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από ορισμένα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι 
τούτο συνιστά κίνδυνο για την αξιοπιστία της ΕΕ, την Επιτροπή ως «θεματοφύλακα των 
Συνθηκών» και την έννομη τάξη της ΕΕ βάσει των Συνθηκών και του Χάρτη συνολικά2·

2. επαναβεβαιώνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα έχουν το 
καθήκον να σέβονται, να διασφαλίζουν, να προστατεύουν και να προωθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ, βάσει του Χάρτη και των άρθρων 2, 7 και 
9-12 της ΣΛΕΕ, ιδίως σε περιπτώσεις που τα δικαιώματα αυτά δεν διασφαλίζονται 
αποτελεσματικά και κατάλληλα σε εθνικό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 51 του 
Χάρτη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να μειώνεται η σημασία του Χάρτη και της 
εφαρμογής του, και υπογραμμίζει ότι το εν λόγω άρθρο δεν καταργεί τον ρόλο και τις 
εξουσίες που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε σχέση με την προστασία των 
ευρωπαϊκών θεμελιωδών αρχών και αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της 
ιθαγένειας και της ισότητας·

3. υπενθυμίζει τον ρόλο και την ευθύνη του Κοινοβουλίου απέναντι στους ευρωπαίους 
πολίτες εν γένει, και ιδίως μέσω της διαδικασίας αναφορών, που θεσπίστηκε με τη 
Συνθήκη, βάσει της οποίας δημιουργείται η υποχρέωση να επιδιωχθούν μη δικαστικά 
μέσα αποκατάστασης εξ ονόματος των αναφερόντων, όπου κρίνεται κατάλληλο και με 
βάση τα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης, προκειμένου να βοηθήσουν τους 
πολίτες κατά την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και για να διασφαλιστεί ότι 
τηρούνται δεόντως οι αξίες και αρχές που διατυπώνονται στον Χάρτη και τις Συνθήκες·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0120.
2 Φλας Ευρωβαρόμετρο 340, σημείο 2.
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4. ζητεί από τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών τους, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο των όρων της Συνθήκης της 
Λισαβόνας1 να προσυπογράψει η ΕΕ την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, καλύπτοντας έτσι τα κενά στην έννομη προστασία παρέχοντας στους 
ευρωπαίους πολίτες τα ίδια δικαιώματα απέναντι στις πράξεις της Ένωσης όπως 
απολαύουν επί του παρόντος απέναντι στα κράτη μέλη της Ένωσης· 

Ειδικά θέματα

5. ζητεί από το Συμβούλιο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, να ξεμπλοκάρει ως ζήτημα επείγοντος χαρακτήρα την πρόταση της 
Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 σχετικά με οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, τα οποία μοχθούν για να ζήσουν μια ζωή όσο το 
δυνατόν πιο φυσιολογική, και τα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως στο πλαίσιο 
διασυνοριακών διαφορών κηδεμονίας και δικαιωμάτων γονικών επισκέψεων·

6. εκφράζει τη θλίψη του για τις περιπτώσεις διάκρισης σε βάρος μειονοτήτων, και ζητεί 
από το Συμβούλιο να αναλάβει αποτελεσματική και υπεύθυνη δράση για την υπεράσπιση 
των αξιών της Ένωσης σε σχέση με κράτη μέλη που δεν τηρούν πλήρως τις υποχρεώσεις 
τους βάσει της Συνθήκης για τέτοια θέματα, και ζητεί από την ΕΕ ενισχυμένη νομοθεσία, 
πολιτικές και δράσεις για τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ομοφοβία·

7. εφιστά την προσοχή στους περιορισμούς της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης που 
αντικατοπτρίζονται συχνά σε πολλές αναφορές που λαμβάνονται, και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθέσει στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) ρόλο εποπτείας 
σε αυτόν τον τομέα και να επανεξετάσει τη νομοθεσία της ΕΕ ώστε να διασφαλίσει ότι 
εφαρμόζονται κοινά πρότυπα για την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης·

8. επισημαίνει συγκεκριμένα το ζήτημα –το θέμα πολύ μεγάλου αριθμού αναφορών προς το 
Κοινοβούλιο– της απαλλοτρίωσης χωρίς δίκαιη αποζημίωση ακίνητης περιουσίας που 
απέκτησαν πολίτες οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων τους·

9. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, ως ζήτημα επείγοντος χαρακτήρα, ότι τα κράτη 
μέλη θα μεταφέρουν και θα εφαρμόσουν ορθά την οδηγία 2004/38/EΚ σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, δεδομένης της συχνής επανάληψης αναφορών με 
θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι 
τρίτων χωρών οι οποίοι είναι σύζυγοι, σύντροφοι καταχωρισμένης συμβίωσης και 
σύντροφοι πολιτών της ΕΕ κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη·

10. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα μεταφοράς των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, των 
συντάξεων, των παροχών υγειονομικής περίθαλψης και η αναγνώριση των 

                                               
1 ΣΕΕ, άρθρο 6, παράγραφος 2.
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επαγγελματικών προσόντων και των εγγράφων οικογενειακής κατάστασης και των 
αποτελεσμάτων τους είναι σημαντικά δικαιώματα που θα μπορούσαν να διασφαλίζουν ότι 
οι πολίτες απολαύουν πλήρως των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων και 
βάσει της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, αλλά σημειώνει ότι πολλοί πολίτες 
αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών· ζητεί, κατά 
συνέπεια, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι αυτά τα δικαιώματα 
τηρούνται, εφαρμόζονται και αναπτύσσονται δεόντως·

11. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν περιορίζεται στη 
διασφάλιση ότι η νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη μέλη, αλλά εκτείνεται και στην 
πλήρη και ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών· επισημαίνει το νομικό κενό όσον αφορά την πρόσβαση των 
πολιτών σε νομική αποκατάσταση όταν κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει ή έχουν 
μεταφέρει μόνο καθυστερημένα, τη νομοθεσία της ΕΕ που τους αφορά άμεσα·

12. προτείνει η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα να 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης στα κράτη μέλη· καταθέτει την πρόταση να 
διεξάγει το Κοινοβούλιο ετήσια διάσκεψη, η οποία θα διοργανώνεται από κοινού από την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεών του και την 
Επιτροπή Αναφορών του, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και άλλων 
ενδιαφερομένων στον τομέα αυτόν·

13. επιδοκιμάζει την πολιτική της Επιτροπής να παρέχει στους πολίτες συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και τις διόδους νομικής προσφυγής που διαθέτουν 
σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
το γεγονός ότι αυτό δεν απαλλάσσει την Επιτροπή από το θεσμικό της καθήκον να 
αναλύει τις καταγγελίες των πολιτών σε σχέση με πιθανές παραβιάσεις θεμελιωδών 
δικαιωμάτων όχι μόνο από την ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ, αλλά και σε σχέση με καταστάσεις συστηματικής πλημμελούς προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί στον ρόλο της σχετικά με την προστασία της ευρωπαϊκής έννομης τάξης 
βάσει της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να επισημάνει τέτοιες 
καταστάσεις στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
οποίο έχει πολύ ευρύτερο πολιτικό πεδίο δραστηριοτήτων, πρέπει να καταστήσει σαφείς 
σε όλους τους πολίτες και κατοίκους της ΕΕ τις δράσεις που αναλαμβάνει για να 
διαφυλάξει και να υπερασπιστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά τους·

14. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κανονισμό για την ίδρυση του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με σκοπό να ενισχύσει την εντολή και τις εξουσίες του, καθώς 
και την ανεξαρτησία του.


