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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, από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ), η αρχιτεκτονική 
της ΕΕ όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα 
βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και έχει ενισχυθεί τόσο από τη νομολογία του Δικαστηρίου όσο 
και από τις τροποποιήσεις που επέφεραν στην εν λόγω αρχιτεκτονική οι διαδοχικές συνθήκες, 
και ότι, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα έχουν αναχθεί πλέον από κοινές αρχές σε θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης· 
πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε αυτή τη διαδικασία 
εξέλιξης·

2. υπενθυμίζει ότι, στα κριτήρια προσχώρησής της, η ΕΕ έχει ορίσει ότι, για την απόκτηση 
της ιδιότητα μέλους, η υποψήφια χώρα απαιτείται να έχει επιτύχει σταθερότητα των θεσμών 
που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων·

3. επισημαίνει ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ, αφενός, του γεγονότος ότι, πριν από την 
προσχώρησή τους στην Ένωση, τα μελλοντικά κράτη μέλη ελέγχονται όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω αξίες της ΕΕ, οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί στα κριτήρια 
προσχώρησης, και, αφετέρου, του γεγονότος ότι η ΕΕ δεν διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία 
για να επιβάλει την τήρηση των εν λόγω θεμελιωδών αρχών, όταν αυτά έχουν πλέον καταστεί 
κράτη μέλη·

4. τονίζει ότι η έλλειψη μηχανισμών παρακολούθησης, αξιολόγησης και εποπτείας όσον 
αφορά την τήρηση των θεμελιωδών νομικών αρχών της ΕΕ δεν θα αποτελούσε πρόβλημα, 
εάν τα κράτη μέλη συνέχιζαν να συμμορφώνονται προς τις αρχές αυτές και μετά την 
προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

5. διαπιστώνει ότι η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα έχει επιδεινωθεί σημαντικά σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που 
είναι ιδιαίτερα λυπηρό· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 έχει επίσης 
χρησιμοποιηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό τον περαιτέρω περιορισμό των 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα μέτρα αυτά να υπόκεινται σε 
συνεχή παρακολούθηση, ώστε να αποσύρονται ή να διακόπτεται η εφαρμογή τους, όταν δεν 
είναι πλέον απολύτως απαραίτητα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας·

6. τονίζει ότι το κράτος δικαίου συνδέεται άρρηκτα με τον σεβασμό της δημοκρατίας και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι, επομένως, οι εν λόγω τρεις αρχές πρέπει να 
παρακολουθούνται από κοινού·

7. υπογραμμίζει ότι η Ένωση βασίζεται σε ένα σύνολο κοινών αρχών, όπως η δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι οποίες κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης 
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που θα καλύπτει πλήρως το άρθρο 2 της ΣΕΕ και δεν θα δημιουργεί ιεραρχία αξιών, αλλά θα 
περιλαμβάνει όλες τις αξίες της Ένωσης και θα διασφαλίζει ότι αυτές αξιολογούνται δεόντως· 
επισημαίνει ειδικότερα ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να προάγουν και να προασπίζουν 
το κράτος δικαίου, το οποίο αποτελεί βασική αξία της Ένωσης ως κοινότητας δικαίου, καθώς 
και να τηρούν την υποχρέωση να διασφαλίζουν αποτελεσματική δικαστική προστασία·

8. υπενθυμίζει ότι η Ένωση εξακολουθεί να μην διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
για την παρακολούθηση, την πρόληψη και την εξάλειψη συστημικών απειλών κατά των 
αξιών της ΕΕ στα κράτη μέλη· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
περαιτέρω ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης και τις ενέργειες που ορίζονται 
σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το προτεινόμενο πλαίσιο για το κράτος δικαίου 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση· θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να 
επιβληθούν, στο μέλλον, αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις πρέπει να 
αποτελέσει πεδίο προβληματισμού·

9. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να σχεδιαστεί ένας αντικειμενικός και τεκμηριωμένος 
μηχανισμός που θα αξιολογεί τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των 
θεμελιωδών ελευθεριών με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, αναγνωρίζει δε ότι η θέσπιση ενός 
τέτοιου μηχανισμού πρέπει να συνδέεται με την ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας της 
Ένωσης· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι προηγούμενα αιτήματα για διάλογο με συγκεκριμένες 
κυβερνήσεις έχουν οδηγήσει σε περιορισμένες μόνο λύσεις·

10. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέχει 
νομική υποχρέωση να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, επαναλαμβάνει δε ότι είναι 
αναγκαίο η εν λόγω διαδικασία προσχώρησης να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών εντός της ΕΕ· καλεί επομένως την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειες για πλήρη τήρηση των Συνθηκών και να ολοκληρώσει τις 
διαπραγματεύσεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

11. εμμένει στην άποψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει και, επομένως, θα 
πρέπει όλα να συμβάλλουν, με τρόπο πολιτικά αμερόληπτο, στην προάσπιση των αξιών της 
Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών· ζητεί οι δραστηριότητες αυτές να 
διέπονται από μια διοργανική συμφωνία και οι υφιστάμενοι μηχανισμοί να ενοποιηθούν, ενώ 
παράλληλα θα εκπονούνται ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση σε όλα τα κράτη 
μέλη, με βάση την αξιολόγηση που θα διενεργεί μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
και με σκοπό τον καθορισμό προληπτικών και διορθωτικών μέτρων·

12. πιστεύει ότι, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, σύμφωνα με το άρθρο 295 της ΣΛΕΕ, η 
μελλοντική διοργανική συμφωνία για την ενίσχυση των αξιών της Ένωσης, θα πρέπει επίσης 
να καθιερώνει σαφείς διαδικασίες για τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων στον τομέα αυτό· σημειώνει ότι η δημιουργία περιττών νέων δομών και οι 
επικαλύψεις θα πρέπει να αποφευχθούν και ότι θα πρέπει να προτιμηθούν η ολοκλήρωση και 
η ενσωμάτωση των υφιστάμενων μέσων·

13. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα σύστημα στενής παρακολούθησης της 
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κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη· ζητεί τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης να 
αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο και σε διακοινοβουλευτική διάσκεψη που 
διοργανώνει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης·

14. εμμένει στην άποψη ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα πρέπει να διέπεται, σε 
όλα τα του στάδια, από τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ισότητας μεταξύ 
των κρατών μελών, να βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, μετρήσιμους δείκτες και 
κριτήρια, να προστατεύεται από οποιαδήποτε κακόβουλη στρατηγική παραπληροφόρησης 
και να οδηγεί στη λήψη αποτελεσματικών και ρεαλιστικών μέτρων, όπως, για παράδειγμα, η 
κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει ή η επιβολή κυρώσεων, κατά περίπτωση·

15 τονίζει ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης διαδραματίζει καίριο ρόλο στην παρακολούθηση 
του σεβασμού της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην 
Ευρώπη· εμμένει, συνεπώς, στην άποψη ότι θα πρέπει να διεξάγονται τακτικές διαβουλεύσεις 
με το Συμβούλιο και κυρίως με την Επιτροπή της Βενετίας και ότι τα σχετικά συμπεράσματα 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις αξιολογήσεις που διενεργούνται και τις συστάσεις 
που διατυπώνονται στο πλαίσιο του νέου κοινού μηχανισμού παρακολούθησης·

16. υπενθυμίζει ότι, ενώ στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ το κράτος δικαίου αναφέρεται ρητά ως 
κοινή αξία της ΕΕ και των κρατών μελών της (άρθρο 2 ΣΕΕ), οι Συνθήκες της ΕΕ δεν 
παρέχουν ορισμό της έννοιας· επισημαίνει ότι το κράτος δικαίου είναι μια σύνθετη και, από 
πολλές απόψεις, αόριστη έννοια και, επομένως, για να θεσπιστεί ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης, θα έπρεπε να επιτευχθεί συναίνεση επί των αρχών του κράτους δικαίου 
που είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι, υπό την αυστηρή έννοια του όρου, το 
κράτος δικαίου είναι ένα σύστημα εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας και ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει έναν ευρύ ορισμό της έννοιας αυτής, με βάση τις αρχές 
που ορίζονται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και με βάση τις έννοιες και τις αρχές που 
διαλαμβάνονται στον κατάλογο κριτηρίων για το κράτος δικαίου της Επιτροπής της Βενετίας·

17. πιστεύει ότι, τόσο κατά τη σύναψη της διοργανικής συμφωνίας όσο και κατά την 
εφαρμογή του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει, σύμφωνα με 
το άρθρο 11 της ΣΕΕ, να διατηρούν ανοιχτό διάλογο με εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και ενδιαφερόμενα μέρη, των οποίων οι απόψεις και συνεισφορές θα πρέπει, 
περαιτέρω, να δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας και να 
ενσωματώνονται στις ετήσιες εκθέσεις· θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
τακτικών και ανοικτών διαβουλεύσεων με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών σε όλα τα 
στάδια του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης· προτείνει τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και οι οργανισμοί της ΕΕ, οι διεθνείς οργανισμοί, τα δίκτυα και οι ενώσεις δικαστών, η 
ακαδημαϊκή κοινότητα και οι ομάδες προβληματισμού, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια των 
κρατών μελών, να συνεισφέρουν, κατά περίπτωση, με τις παρατηρήσεις τους· 

18. επισημαίνει ότι, στην περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, κατά την 
προσχώρησή τους στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007, συστάθηκε ένας μηχανισμός 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), ως μεταβατικό μέτρο παροχής βοήθειας στις εν λόγω δύο 
χώρες, ώστε να εξαλειφθούν οι αδυναμίες τους στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης 
και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και ότι, 13 έτη 
μετά την προσχώρησή τους, ο μηχανισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις· φρονεί ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης, ο οποίος θα ισχύει εξίσου για 
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όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αντικαταστήσει τον ΜΣΕ· φρονεί 
ότι οι στόχοι αναφοράς που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή για την αξιολόγηση της προόδου 
εντός του ΜΣΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης·

19. αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν πλήρως τις θέσεις τους, με σεβασμό της 
αρχής της ισότητας μεταξύ όλων των κρατών μελών, χωρίς παράλληλα να υπονομεύεται η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, υπογραμμίζει δε ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια ενεργό και υπεύθυνη προσέγγιση όσον αφορά τον ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης·

20. τονίζει ότι ένας μηχανισμός είναι ελλιπής, εάν δεν περιλαμβάνει θετικά κίνητρα, όπως, 
για παράδειγμα, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του 
κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών· τονίζει, επομένως, ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προάσπιση των αξιών της ΕΕ, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι 
μηχανισμοί χρηματοδοτικής στήριξης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
υπερασπίζονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα τόσο σε 
εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», και ότι θα πρέπει να παρέχεται συνολική στήριξη στα 
άτομα που αναφέρουν παραβιάσεις των αξιών της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό το σκέλος 
«Αξίες της Ένωσης» του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» να διατηρηθεί στο ΠΔΠ 
2021-2027·

21. εμμένει στην άποψη ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης πρέπει να είναι πλήρως 
ενσωματωμένος στον κανονισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη1, έτσι 
ώστε οι μεταφορές πιστώσεων να συνδέονται με τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
παρακολούθησης και παράλληλα να προστατεύονται τα νόμιμα συμφέροντα των τελικών 
αποδεκτών και των δικαιούχων κονδυλίων της Ένωσης· εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να 
συμπεριληφθούν στον κανονισμό επαρκώς λεπτομερή και μετρήσιμα κριτήρια και δείκτες, 
ώστε να καταστούν δυνατές η αξιολόγηση των παραβιάσεων του κράτους δικαίου και η 
επιβολή κυρώσεων·

22. θεωρεί ότι, στις αποφάσεις και συστάσεις της σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να 
κινηθούν διαδικασίες για συστημικές παραβάσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης· καλεί 
την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως την εξουσία που διαθέτει στο πλαίσιο αυτό·

23 τονίζει περαιτέρω ότι, καθώς οι αποφάσεις, ιδίως στις υποθέσεις που άπτονται του 
κράτους δικαίου, εκδίδονται με σημαντική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η οπισθοδρόμηση 
του κράτους δικαίου να μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη και σοβαρή ζημία, θα πρέπει 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενίσχυση του δυναμικού και του ρόλου του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου· είναι της άποψης 

1 Πρόταση κανονισμού για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)324 final) 
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ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να είναι η θέσπιση, για όλες αυτές τις περιπτώσεις, μιας 
ταχείας διαδικασίας η οποία θα περιλαμβάνει τη συστηματική λήψη προσωρινών μέτρων· 
καλεί την Επιτροπή, σε επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν τις αξίες της Ένωσης, και ιδίως 
όταν η απουσία τέτοιων μέτρων μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σε πολίτες ή 
στην έννομη τάξη της ΕΕ, να ζητεί συστηματικά από το Δικαστήριο τη λήψη προσωρινών 
μέτρων βάσει του άρθρου 279 της ΣΛΕΕ, σε περιπτώσεις δε μη συμμόρφωσης με τα 
προσωρινά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ, να υποβάλει αίτημα επιβολής 
προστίμου·

24. εμμένει στην άποψη ότι, παράλληλα με τον ετήσιο κύκλο, σε ειδικές εξαιρετικές 
περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τη σοβαρότητα των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν 
οι παραβιάσεις της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
καθώς και από την κλίμακα των επιπτώσεών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει επείγουσα 
έκθεση σχετικά με την κατάσταση·

25. τονίζει ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης μας προσφέρει την ευκαιρία να 
κατανοήσουμε καλύτερα την ανάγκη προστασίας των αξιών της Ένωσης και αντιμετώπισης 
της κρίσης που τις υπονομεύει, και θα μπορούσε, επομένως, να αποτελέσει ευκαιρία για να 
συζητηθεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωση στις Συνθήκες μιας πιο λειτουργικής διαδικασίας 
επιβολής τους· υπογραμμίζει ότι η Διάσκεψη θα δώσει νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή συζήτηση 
σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας·

26 προτείνει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του άρθρου 7 με τη διασφάλιση της 
παρουσίας του Κοινοβουλίου στις ακροάσεις βάσει του άρθρου 7, και σε περίπτωση που η 
Συνθήκη τροποποιηθεί στο μέλλον, με την κατάργηση της απαίτησης ομοφωνίας και την 
ενίσχυση του μηχανισμού επιβολής κυρώσεων·

27. ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη θέσπιση ενός 
μέσου ατομικής καταγγελίας για τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
ένας μηχανισμός διαιτησίας για συνταγματικά ζητήματα· προτείνει να συζητηθούν τα θέματα 
αυτά στο πλαίσιο της προσεχούς Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης·

28. ζητεί να αναθεωρηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθούν η εντολή του Οργανισμού και η ικανότητά του να 
υπερασπίζεται τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, και να εκδίδει, με δική 
του πρωτοβουλία, μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις επί σχεδίων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, 
καθώς και να προωθηθεί η συστηματική ανταλλαγή απόψεων με τον Οργανισμό.
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