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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται στις αξίες του σεβασμού 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του 

κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες 

(άρθρο 2 ΣΕΕ), και ότι οι αξίες αυτές είναι οικουμενικές και κοινές στα κράτη μέλη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη συμμετοχή μίας πλήρως ανεπτυγμένης κοινωνίας 

των πολιτών είναι βασική πτυχή κάθε δημοκρατικής λήψης αποφάσεων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενωσιακό δίκαιο είναι το προϊόν συλλογικής λήψης 

αποφάσεων στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΕΕ και το άρθρο 20 ΣΛΕΕ, κάθε 

πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους είναι πολίτης της Ένωσης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και 

δεν την αντικαθιστά· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή AFCO επισκέφθηκε την Ουγγαρία τον Νοέμβριο 

του 2016· 

1. τονίζει με έμφαση ότι όλα τα κράτη μέλη συμμερίζονται και οφείλουν να σέβονται τις 

αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, δεδομένου ότι οι αξίες αυτές 

αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

2. υπενθυμίζει ότι το περιεχόμενο του άρθρου 2 ΣΕΕ αντανακλά δεσμευτικές και 

καθιερωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου τις οποίες στηρίζουν όλα τα κράτη μέλη· 

τονίζει επομένως ότι ο πλήρης σεβασμός, η προστασία και η προαγωγή του κράτους 

δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν κοινή ευθύνη 

και υποχρέωση που απορρέει από το γεγονός και μόνο ότι τα εν λόγω κράτη ανήκουν 

στη διεθνή κοινότητα· 

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να 

αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για να γίνουν μέλη της 

Ένωσης, η δε Επιτροπή έχει καθήκον να απαιτεί πλήρη συμμόρφωση με αυτά· τονίζει 

ότι, όταν πλέον γίνουν μέλη της Ένωσης, τα κράτη μέλη διατηρούν την υποχρέωση να 

σέβονται και να διασφαλίζουν την προστασία του κράτους δικαίου και τα συνιστώντα 

στοιχεία της, και ότι η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που κατοχυρώνεται στο 

ενωσιακό δίκαιο δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

των άλλων κρατών μελών με το ενωσιακό δίκαιο και κυρίως με τα θεμελιώδη 

δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το δίκαιο της Ένωσης· 

4. υπενθυμίζει ότι οι αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, διαφυλάσσονται από 

τη διαδικασία του άρθρου 7, πιστεύει, ωστόσο, ότι η Ένωση πρέπει να αποκτήσει ένα 



 

PE615.423v02-00 4/8 AD\1149030EL.docx 

EL 

πρόσθετο πιο διαρθρωμένο πλαίσιο για την  παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

σεβασμού των αξιών που ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και την προαγωγή τους· 

5. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση της 

εμπειρογνωμοσύνης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (FRA) για την παρακολούθηση της κατάστασης ως προς τα θεμελιώδη 

δικαιώματα στην Ένωση, προτείνοντας μια αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του 

FRA, ώστε να του εκχωρηθούν ευρύτερες εξουσίες, μεγαλύτερη ανεξαρτησία, καθώς 

και περισσότεροι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι· 

6. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή της Βενετίας ορίζει ως βασικά χαρακτηριστικά του κράτους 

δικαίου, τη νομιμότητα, την ασφάλεια δικαίου και την απαγόρευση της αυθαιρεσίας, 

την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα ενώπιον του νόμου· συμμερίζεται τις 

ανησυχίες που εκφράζει η Επιτροπή της Βενετίας στις γνωμοδοτήσεις της σχετικά με 

την ουγγρική νομοθεσία από το 2011 και μετέπειτα, και τις γνωμοδοτήσεις σχετικά με 

τον Θεμελιώδη Νόμο και την τροποποίησή του· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή της 

Βενετίας συμπέρανε στη γνωμοδότησή της σχετικά με την τέταρτη και πιο πρόσφατη 

τροποποίηση του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, στις 17 Ιουνίου 2013, ότι τα εν 

λόγω μέτρα συνιστούν απειλή για τη συνταγματική δικαιοσύνη και για την κυριαρχία 

των βασικών αρχών που εμπεριέχονται στον Θεμελιώδη Νόμο της Ουγγαρίας· 

υπενθυμίζει ότι η Ουγγαρία αναγνωρίζει την Επιτροπή της Βενετίας από την 

προσχώρησή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 1990· 

7. επισημαίνει ότι η Επιτροπή της Βενετίας στη γνωμοδότησή της σχετικά με την πράξη 

XXV της 4ης Απριλίου 2017 για τροποποίηση της πράξης CCIV του 2011 σχετικά με 

την εθνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλώνει ότι αυτή είναι εξαιρετικά προβληματική 

από την άποψη των αρχών του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

εγγυήσεων όσον αφορά τα ξένα πανεπιστήμια που είναι ήδη εγκατεστημένα στην 

Ουγγαρία και λειτουργούν νόμιμα εκεί για πολλά χρόνια· πέραν τούτου υπενθυμίζει ότι 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης με το επιχείρημα ότι η εθνική της νομοθεσία για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, όπως τροποποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2017, περιορίζει δυσανάλογα τα 

πανεπιστήμια της Ένωσης και τρίτων χωρών στη λειτουργία τους και πρέπει να 

ευθυγραμμιστεί εκ νέου με το δίκαιο της Ένωσης· 

8. επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία, οι 

οποίες θέτουν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου  και υπονομεύουν την τήρηση των αρχών 

που διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων 

που αφορούν τη λειτουργία του συνταγματικού συστήματος, την ανεξαρτησία της 

δικαστικής εξουσίας και άλλων θεσμικών οργάνων και τη συστηματική κατάργηση των 

ελέγχων και των ισορροπιών, καθώς και την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία 

του Τύπου, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, 

των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και  

συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, τα κοινωνικά δικαιώματα, την 

υπεράσπιση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τα δικαιώματα των 

ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των 

Εβραίων και των ΛΟΑΔΜ· 
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9. επισημαίνει ότι ο ίδιος ο όρος «ιθαγένεια» εμπεριέχει τη σαφή πολιτική βούληση 

σεβασμού  της ισότητας μεταξύ των ατόμων· υπογραμμίζει ότι οι αξίες και αρχές στις 

οποίες βασίζεται η Ένωση ορίζουν μία σφαίρα στην οποία ανήκει κάθε ευρωπαίος 

πολίτης, ανεξαρτήτως των πολιτικών ή πολιτισμικών διαφορών που συνδέονται με την 

εθνική του ταυτότητα· εκφράζει την ανησυχία του για τη δημόσια χρήση εθνικιστικών 

ιδεών εκ μέρους ούγγρων αξιωματούχων στη βάση μιας αποκλειστικής ταυτότητας· 

10. σημειώνει ότι η Επιτροπή της Βενετίας δήλωσε ότι ο περιορισμός του ρόλου του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας κινδυνεύει να επηρεάσει αρνητικά τον 

καταμερισμό εξουσιών, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος 

δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για την επαναφορά, σε συνταγματικό επίπεδο, 

διατάξεων που θα έπρεπε να εμπίπτουν στο κοινό δίκαιο και έχουν ήδη κριθεί 

αντισυνταγματικές, με σκοπό να αποφευχθεί η συνταγματική αναθεώρηση· συνιστά να 

αναθεωρηθούν η λειτουργία και οι εξουσίες του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου, για 

να διασφαλιστεί ότι θα μπορεί να πληροί τον ρόλο του ως ανεξάρτητου φορέα 

δικαστικής αυτοδιοίκησης στην Ουγγαρία, και ζητεί να αποκατασταθεί πλήρως η 

δικαιοδοσία του Συνταγματικού Δικαστηρίου·  

11. ανησυχεί με τους περιορισμούς στη δράση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και 

τις προσπάθειες ελέγχου των ΜΚΟ και περιορισμού της δυνατότητάς τους να εκτελούν 

το νόμιμο έργο τους, όπως είναι η έγκριση του σχεδίου νόμου της λεγόμενης  «Stop 

Soros» νομοθετικής δέσμης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή της Βενετίας δήλωσε στη 

γνωμοδότησή της για το σχέδιο νόμου σχετικά με τη διαφάνεια των οργανισμών που 

λαμβάνουν στήριξη από το εξωτερικό (κυρώθηκε στις 17 Ιουνίου 2017) ότι ένας 

τέτοιος νόμος μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογες και άσκοπες επεμβάσεις στην 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στην ελευθερία έκφρασης, στο δικαίωμα στην 

ιδιωτική ζωή και στην απαγόρευση των διακρίσεων· 

12. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την ανταγωνιστική και παραπλανητική ρητορική που 

χρησιμοποιούν ενίοτε τα ουγγρικά θεσμικά όργανα όταν αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση,  και τη σκόπιμη επιλογή των αρχών να εγκρίνουν νομοθεσία που άμεσα 

παραβιάζει τις αξίες της Ένωσης· υπενθυμίζει τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 

3(1) και (2) της ΣΕΕ, και τους οποίους η Ουγγαρία αποδέχτηκε να επιτύχει όταν 

εντάχθηκε στην Ένωση το 2004· υπενθυμίζει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ήταν μία εθελούσια πράξη, βασισμένη στην εθνική κυριαρχία, με ευρεία συναίνεση από 

το σύνολο του πολιτικού φάσματος της Ουγγαρίας· 

13. τονίζει με έμφαση ότι η διαδικασία επί παραβάσει έχει καταδείξει τα όριά της στην 

αντιμετώπιση συστηματικών παραβιάσεων των αξιών της Ένωσης λόγω της εμμονής 

της σε τεχνικά ζητήματα, πράγμα που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να προτείνουν 

τυπικές βελτιώσεις ενώ διατηρούν σε ισχύ τους νόμους που παραβιάζουν το ενωσιακό 

δίκαιο· πιστεύει ότι, στην περίπτωση παραβίασης της αρχής της καλόπιστης 

συνεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 ΣΕΕ, η Επιτροπή δεν έχει κανένα νομικό 

κώλυμα που να την εμποδίζει να βασιστεί σε περιπτώσεις παραβίασης για να 

προσδιορίσει έναν πρότυπο παραβίασης του άρθρου 2· 

14. πιστεύει ότι, αν διαπιστωθεί σοβαρή και διαρκής παραβίαση του κράτους δικαίου από 

ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που διαθέτει για 

να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, 
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συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποιήσεως του άρθρου 7 ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι στο 

ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 το Κοινοβούλιο απηύθυνε συστάσεις προς την  

Επιτροπή  σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος 

δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα1, και την κάλεσε να υποβάλει έως τα τέλη 

Σεπτεμβρίου 2017 πρόταση για τη σύναψη Συμφώνου της Ένωσης για τη δημοκρατία, 

το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο της ΕΕ για ΔΚΘ)· εκφράζει 

τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη κατατεθεί και τονίζει ότι 

υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 

διασφάλισης των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης δεδομένου ότι υπάρχει ασυμφωνία 

ανάμεσα στις υποχρεώσεις των υποψηφίων χωρών βάσει των κριτηρίων της 

Κοπεγχάγης και την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων από τα κράτη μέλη μετά την 

προσχώρησή τους στην Ένωση· υπογραμμίζει ότι η δέουσα απάντηση στην παραβίαση 

θεμελιωδών αξιών της Ένωσης απαιτεί τον συνδυασμό κατάλληλων νομικών μέσων και 

πολιτικής βούλησης· 

15. πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Ουγγαρία συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής 

παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και δικαιολογεί την 

ενεργοποίηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ. 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409. 
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