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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), η Ένωση βασίζεται στις αξίες του «σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του 
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των 
προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες»· τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία ιεραρχία 
μεταξύ των αξιών της Ένωσης και ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία 
των αξιών της συνολικά, καθώς η μία δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς τις άλλες·

2. πιστεύει ότι τα συμπεράσματα και οι γνώμες του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), καθώς και η νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν μια καλή βάση για την ερμηνεία του 
άρθρου 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και για τον 
καθορισμό της εμβέλειας των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

3. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη «σέβονται τα δικαιώματα, τηρούν τις αρχές και προάγουν 
την εφαρμογή τους»· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον FRA, ορισμένα 
κράτη μέλη δεν φαίνεται να καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες για την προώθηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις διατάξεις του Χάρτη, ή για την προώθηση της 
εφαρμογής τους· τονίζει ότι απαιτείται καλύτερη προώθηση του Χάρτη προκειμένου οι 
διατάξεις του να καταστούν πιο αποτελεσματικές και ενδεχομένως να ενθαρρυνθεί η 
χρήση του από εθνικούς νομοθέτες και δικαστές ως πολύτιμης πηγής ερμηνείας, ακόμη 
και σε υποθέσεις που δεν εμπίπτουν απαραίτητα στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της 
ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί, εδραιωθεί και προωθηθεί ο πλήρης σεβασμός των εν λόγω 
αξιών τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αδιαίρετα·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας· επισημαίνει 
ότι είναι σημαντικό οι εκτιμήσεις επιπτώσεων να περιλαμβάνουν ανάλυση σχετικά με 
τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική και 
αυστηρή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση των 
αξιών της ΕΕ, από την οποία εξαρτάται η αξιοπιστία της ΕΕ συνολικά· επισημαίνει ότι 
οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουν για την καλύτερη ενημέρωση 
του κοινού προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν το πλήρες 
περιεχόμενο των δικαιωμάτων τους, καθώς και με ποιον τρόπο μπορούν να 
αντιδράσουν σε περίπτωση παραβίασης τους·
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6. καλεί τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν τεκμηριωμένες πρωτοβουλίες και πολιτικές για 
την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τον Χάρτη και της εφαρμογής του σε εθνικό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη να διεξάγουν «έλεγχο συμμόρφωσης προς το άρθρο 
51» ώστε να αξιολογούν σε πρώιμο στάδιο κατά πόσον μια δικαστική υπόθεση ή ένας 
νομοθετικός φάκελος εγείρει ζητήματα που άπτονται του Χάρτη· θεωρεί ότι το 
εγχειρίδιο του FRA σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως πηγή έμπνευσης στο πλαίσιο αυτό· 

7. θεωρεί ότι απαιτείται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δικαστών, 
δικηγορικών συλλόγων και δημόσιων διοικήσεων εντός των κρατών μελών, καθώς και 
πέραν των εθνικών συνόρων, σχετικά με εμπειρίες και προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
χρήση του Χάρτη, μεταξύ άλλων με τη χρήση, ενδεχομένως, υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», 
και ότι χρειάζεται να οργανωθούν προγράμματα κατάρτισης ειδικά σχεδιασμένα για 
τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου·

8. υποστηρίζει σθεναρά την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, σε συνέχεια της γνωμοδότησης 2/13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της 18ης Δεκεμβρίου 20141· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 
επιταχυνθεί η διαδικασία προσχώρησης, ώστε να προαχθεί η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση και να ενισχυθεί η θέση της στις συζητήσεις για 
το κράτος δικαίου, καθώς και να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο διαρκώς σύμφωνα με 
το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός 
ότι δύο γύροι διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν ήδη 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τους προσεχείς μήνες2 και καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιασθεί ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πολιτικά κρίσιμες για τις διαπραγματεύσεις περιόδους·

9. ζητεί να θεσπιστεί μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα με βάση τα προηγούμενα ψηφίσματά του3 , ο οποίος δεν θα 
δημιουργεί ιεραρχία αξιών και θα διασφαλίζει ότι το κράτος δικαίου αλλά και οι αξίες 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρύτερου φάσματος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, αξιολογούνται ορθά·

10. υπογραμμίζει ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του κράτους 
δικαίου και του δικαιώματος αποτελεσματικής νομικής προστασίας4· συνιστά να 
εγκαταλειφθεί η τρέχουσα προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι υποθέσεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου σε μια χώρα αντιμετωπίζονται σε ad hoc βάση, ζητεί δε να 
αναπτυχθούν κριτήρια και εκτιμήσεις πλαισίου για την καθοδήγηση των κρατών μελών 
όσον αφορά τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων που άπτονται του 
κράτους δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να είναι πάντα έτοιμα να υπερασπιστούν το 

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Επιστολή της Επιτρόπου Jourová με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου 2020.
3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την 
Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162· Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, P8_TA(2018)0456.
4 Άρθρο 19 της ΣΕΕ, άρθρο 67 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και άρθρο 47 του Χάρτη.
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κράτος δικαίου· ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας κοινής νοοτροπίας για το κράτος 
δικαίου στα 27 κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης μέσω της χρήσης 
κοινών ορισμών, προτύπων και σημείων αναφοράς, έτσι ώστε να οριστεί η έννοια του 
«κράτους δικαίου» και να καθοριστεί ένας τρόπος επαλήθευσης της ορθής λειτουργίας 
του· επισημαίνει ότι η αρχή του κράτους δικαίου ισχύει όχι μόνο για την ποιότητα των 
νομοθετικών διαδικασιών, αλλά και για την de facto και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της 
ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας· φρονεί, επιπλέον, ότι θα ήταν χρήσιμο να διεξάγονται 
τακτικές αξιολογήσεις από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, καθώς αυτές θα παρείχαν 
στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αποφασίζει, σε πιο συνεκτική βάση, κατά πόσον είναι 
αναγκαίο να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει·

11. τονίζει ότι υπάρχουν και άλλες διεθνείς πράξεις με τις οποίες θα μπορούσαν να 
εισαχθούν περαιτέρω εγγυήσεις προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών 
και των κατοίκων της Ένωσης, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ο 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης· προτρέπει το Συμβούλιο να ολοκληρώσει την 
κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να 
λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την προσχώρηση της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη·

12. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 
δικαιώματα του παιδιού σε όλα τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να λογοδοτούν για 
τυχόν παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων που εντοπίζονται στο έδαφός τους·

13. επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο της επικείμενης Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης, θα μπορούσαν να προσδιοριστούν προκαθορισμένες πολιτικές 
προτεραιότητες, χωρίς ο κατάλογός τους να είναι εξαντλητικός, όπως για παράδειγμα 
ευρωπαϊκές αξίες, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες5· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι η προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και, ειδικότερα, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών της ΕΕ, συγκαταλέγεται στις έξι 
πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνεται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2024, 
δεδομένου ότι πρόκειται αναμφίβολα για ένα θέμα το οποίο αγγίζει τις καρδιές των 
πολιτών· θεωρεί ότι είναι σημαντικό, στο πλαίσιο της διάσκεψης, να συζητηθεί το 
ενδεχόμενο να θεσπιστούν νέοι μηχανισμοί για την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και οι 
μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της 
ΣΕΕ·

14. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η φωνή 
των πολιτών της ΕΕ λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της 
Ευρώπης, καθώς και για να διεξάγονται πραγματικές, ανοικτές και δημοκρατικές 
διαβουλεύσεις χωρίς αποκλεισμούς, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι 
πολίτες από όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ένωσης· επισημαίνει ότι, ακόμη και 
μετά το πέρας της Διάσκεψης, η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να συνεργάζεται άμεσα με 
τους πολίτες της, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας μόνιμος διαρθρωμένος μηχανισμός 

5 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0010, παράγραφος 7.
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διαλόγου.

15. προτείνει η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
επεκταθεί η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις πτυχές 
του δικαίου της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών·

16. υπενθυμίζει ότι ο προτεινόμενος κανονισμός για την προστασία του προϋπολογισμού 
της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη θα καταστήσει δυνατή την επιβολή κυρώσεων σε κράτη μέλη που 
παραβιάζουν το κράτος δικαίου με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ορθή εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και να υπονομεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ· 
επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να τροποποιηθεί η Συνθήκη ΕΕ προκειμένου να 
ενισχυθούν οι συνολικοί μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
7 παράγραφος 3·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζονται σε όλα τα κράτη μέλη η αποτελεσματική 
και συνεπής προστασία του κράτους δικαίου, καθώς και η πρόληψη των παραβιάσεων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· αναγνωρίζει ότι το κράτος δικαίου διαδραματίζει καίριο 
ρόλο στην πρόληψη των παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι τα 
θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αξιών της ΕΕ και ότι στο 
άρθρο 7 της ΣΕΕ προβλέπεται μηχανισμός για την αντιμετώπιση σοβαρής και διαρκούς 
παραβίασης ή σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ· υπογραμμίζει ότι το άρθρο 7 θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα 
σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση·

18. υπενθυμίζει ότι μείζον εμπόδιο στην εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, 
ως έσχατου μηχανισμού για την προστασία των αξιών της Ένωσης, αποτελεί η 
απαίτηση ομοφωνίας στο Συμβούλιο· σημειώνει ότι ένα τέτοιο υψηλό ελάχιστο όριο 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί σε ένα όργανο στο οποίο οι πολιτικές 
σκοπιμότητες διαδραματίζουν προεξάρχοντα ρόλο και ότι, ως εκ τούτου, ο εν λόγω 
μηχανισμός δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί στην πράξη·

19. υποστηρίζει ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, ως ένα από τα κριτήρια για την 
προσχώρηση νέων κρατών μελών στην ΕΕ, δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς 
προϋπόθεση για την προσχώρηση, αλλά ένα δεσμευτικό και εκτελεστό κριτήριο βάσει 
του οποίου τα κράτη μέλη θα αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους 
στην ΕΕ6.

20. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιεί πιο συστηματικά τις ειδικές ρήτρες που 
προβλέπονται στις Συνθήκες, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· ζητεί, στη συνάρτηση αυτή, να ενεργοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν 
οι διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να προστεθεί η 
έμφυλη βία στον κατάλογο των αναγνωρισμένων από την ΕΕ ποινικών αδικημάτων·

21. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2020, 
η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική για την εφαρμογή του Χάρτη των 

6 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0079, παράγραφος 10.
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· αναμένει από αυτήν να επικεντρωθεί στην αύξηση της 
ενημέρωσης των πολιτών σε εθνικό επίπεδο·

22. αναγνωρίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
επηρεάσει τα δικαιώματα των πολιτών που αναφέρονται στο δεύτερο μέρος της ΣΛΕΕ 
και στον τίτλο V του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· εμμένει στην άποψη ότι θα 
ήταν επωφελές αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου προέβαιναν από κοινού σε διεξοδική εξέταση της εφαρμογής και 
υλοποίησης της συμφωνίας αποχώρησης, και θα χαιρέτιζε την ενδεχόμενη κατάρτιση 
κοινών δομών για τον σκοπό αυτό7· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας 
αποχώρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση της 
συμφωνίας, και ιδίως του δεύτερου μέρους της (δικαιώματα των πολιτών)· αναμένει 
επίσης από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με το δεύτερο 
μέρος της συμφωνίας και μετά την περίοδο αυτή.

7 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης. Κείμενα 
που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0006, παράγραφος 22.
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