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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:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης 
ενσωματώθηκαν στις συνθήκες και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενισχύσει 
την εκτελεστότητα των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της υποχρέωσης των κρατών 
μελών να μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία  στην εθνική τους νομοθεσία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα αυτά·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, το 
δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι  
ορισμένες από τις αναφορές αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την υγεία και την 
επιδείνωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση συνέπεια της 
οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές χρησιμεύουν ως μέσο 
διασφάλισης για τους πολίτες των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι  η οικονομική κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω 
αυτής έχουν επίσης αντίκτυπο στην καθολική πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, στο 
δικαίωμα στην δίκαιη και ευπρεπή εργασία και στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζει 
το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης, απαγορεύοντας τις διακρίσεις 
για οποιονδήποτε λόγο·

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου ότι η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη· ζητεί από το Συμβούλιο να απεμπλακεί 
αμέσως η έκδοση της οδηγίας για την ίση μεταχείριση με την οποία επιδιώκεται η 
υλοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· 

2. 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· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν 
την αποκατάσταση για κάθε πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών δικαιωμάτων του της 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία· 

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα μεταφοράς των ευεργετημάτων της κοινωνικής ασφάλισης, 
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των συντάξεων και της υγειονομική περίθαλψη, είναι σημαντικά για την εξασφάλιση της 
πλήρους πραγμάτωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, μεταξύ 
άλλων για την πραγμάτωση της κινητικότητας των εργαζομένων· 

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, όταν προτείνουν νομοθεσία, να επιδιώκουν 
ισορροπία μεταξύ των μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα 
καθίστανται σεβαστά, διασφαλίζονται, πραγματώνονται και αναπτύσσονται περαιτέρω.


