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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. 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 Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency for 
Fundamental Rights - FRA), ορισμένα κράτη μέλη δεν φαίνεται να καταβάλλουν 
επαρκείς προσπάθειες για την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τις διατάξεις του 
Χάρτη, ή για την προώθηση της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεών· 

2. 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 τη δυνατότητα εφαρμογής του Χάρτη θα μπορούσε να 
χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης στο πλαίσιο αυτό· 

3. υποστηρίζει σθεναρά την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, σε συνέχεια της γνώμης 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 τηρείται το Κοινοβούλιο διαρκώς ενήμερο σύμφωνα με το άρθρο 
218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ·

4. υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του 
κράτους δικαίου και του δικαιώματος αποτελεσματικής νομικής προστασίας2· συνιστά 
την παρέκκλιση από την υφιστάμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση υποθέσεων 
κράτους δικαίου σε μεμονωμένες χώρες κατά τρόπο ad hoc, και ζητεί να αναπτυχθούν 
κριτήρια και αξιολογήσεις γενικού πλαισίου που θα καθοδηγούν τα κράτη μέλη στον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων κράτους δικαίου σε τακτική βάση 
και με συγκρίσιμο τρόπο·

5. 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 π.χ. ευρωπαϊκές 
αξίες, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες3;·

1 ECLI:EU:C:2014:2454 
2 Άρθρο 19 της ΣΕΕ, άρθρο 67 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και άρθρο 47 του Χάρτη.
3 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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6. αναγνωρίζει ότι η αποχώρηση του ΗΒ 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· επιμένει ότι θα ήταν επωφελές το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο του ΗΒ να διεξάγουν από κοινού 
διεξοδική εξέταση της εφαρμογής και υλοποίησης της συμφωνίας αποχώρησης, θα 
χαιρέτιζε δε την εγκαθίδρυση κοινών δομών για τον σκοπό αυτό4.

4 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.


