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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και πολυφωνίας των 
μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ: η αθέμιτη χρήση αγωγών αστικού και ποινικού δικαίου 
για τη φίμωση δημοσιογράφων, ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών
(2021/2036(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως το άρθρο 2, το 
άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφος 3 και τα άρθρα 5, 6, 7 και 19,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως τα άρθρα 70, 81, 82, 114 και 352,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα οποία προσαρτώνται στη ΣΕΕ 
και τη ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές 
ενοχές («Ρώμη ΙΙ»)1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
(Βρυξέλλες Ι)2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του Προγράμματος «Πολίτες, 
Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/693 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος Justice και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1382/20134,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: 

1 ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 40.
2 ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1.
3 ΕΕ L 156 της 5.5.2021, σ. 1.
4 ΕΕ L 156 της 5.5.2021, σ. 21.
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πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 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 δικαιώματα6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ανάγκη 
δημιουργίας ενός μέσου για τις ευρωπαϊκές αξίες που θα στηρίζει τις οργανώσεις της 
κοινωνίας πολιτών που προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με την προστασία 
των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου 
δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πολυφωνία και την 
ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την ανάγκη ενός 
ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση 
όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως 
στη Μάλτα και στη Σλοβακία11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το κράτος 
δικαίου στη Μάλτα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της 
Daphne Caruana Galizia12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση 
μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την ενίσχυση της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, 

5 ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 33.
6 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
7 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 117.
8 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 111.
9 ΕΕ C 41 της 6.2.2020, σ. 64.
10 ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 45.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0328
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0103.
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0007.
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0251.
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ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών15,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την κατάσταση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ετήσια έκθεση για τα έτη 
2018-201916,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της 
ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου17,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092, μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος 
δικαίου18,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη δολοφονία της 
Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα19,

– έχοντας υπόψη την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 (COM(2020)0690),

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία (COM(2020)0790),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου – Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2020)0580),

– έχοντας υπόψη τη συνέχεια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μη νομοθετικό 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την 
πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με τίτλο 
«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ», που 
δημοσιεύτηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018, τα δελτία για τις επιπτώσεις της πανδημίας του 
κορονοϊού στα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ, που δημοσιεύτηκαν το 2020, καθώς και 
τις λοιπές εκθέσεις, στοιχεία και εργαλεία του Οργανισμού, και ιδίως το Σύστημα 
Πληροφοριών για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRIS),

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη τις άλλες πράξεις του ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και τις συστάσεις και εκθέσεις της 
καθολικής περιοδικής εξέτασης του ΟΗΕ, καθώς και τη νομολογία των οργάνων των 

15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0320.
16 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0328.
17 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0360.
18 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0103.
19 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0148.
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συνθηκών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ειδικές διαδικασίες του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της 8ης Μαρτίου 1999,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα 
ψηφίσματα, τις γνωμοδοτήσεις και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της 
Επιτροπής των Υπουργών, του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, της Συντονιστικής 
Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της 
ποικιλομορφίας και της ένταξης, της Επιτροπής της Βενετίας και άλλων οργάνων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 4ης Ιουλίου 2012, 
σχετικά με τη σκοπιμότητα των διεθνών προτύπων που αφορούν την άγρα 
ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας όσον αφορά τη δυσφήμηση, τον λεγόμενο «τουρισμό 
μηνύσεων για συκοφαντική δυσφήμηση», για τη διασφάλιση της ελευθερίας της 
έκφρασης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας και της προώθησης του χώρου της 
κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη (CM/Rec(2018)11),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη, της 7ης 
Μαρτίου 2018, σχετικά με την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη διαφάνεια της 
ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης (CM/Rec(2018)1),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2021 των οργανώσεων-εταίρων που 
συμμετέχουν στην πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προαγωγή της 
προστασίας της δημοσιογραφίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις εκθέσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του εκπροσώπου για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
και άλλων οργάνων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ),

– έχοντας υπόψη την έκκληση για την έκδοση οδηγίας κατά των στρατηγικών αγωγών 
προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού από έναν συνασπισμό μη κυβερνητικών 
οργανώσεων20,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με θέμα τη χρήση των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της 
συμμετοχής του κοινού για τη φίμωση δημοσιογράφων, ΜΚΟ και της κοινωνίας των 

20 https://rsf.org/en/news/rsf-and-60-other-organisations-call-eu-anti-slapp-directive 

https://rsf.org/en/news/rsf-and-60-other-organisations-call-eu-anti-slapp-directive
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πολιτών, του Ιουνίου του 2021,

– έχοντας υπόψη την ενημερωτική μελέτη του με θέμα την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα - προκαταρκτική αξιολόγηση, της 23ης Απριλίου 2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία και η πρόσβαση σε πολυφωνική 
ενημέρωση αποτελούν βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνία των πολιτών είναι απαραίτητη για να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε δημοκρατία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του 
κοινού είναι αγωγές ή άλλες νομικές ενέργειες (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα, δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων) βάσει του αστικού και ποινικού δικαίου, καθώς και απειλές 
τέτοιων ενεργειών, με σκοπό την αποτροπή της καταγγελίας παραβιάσεων του 
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, διαφθοράς ή άλλων δόλιων πρακτικών ή την 
παρεμπόδιση της δημόσιας συμμετοχής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του 
κοινού έχουν καταστεί μια όλο και πιο διαδεδομένη πρακτική που χρησιμοποιείται 
κατά δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ, όπως 
καταδεικνύεται από πολλές υποθέσεις σε ολόκληρη την Ένωση, π.χ. την 
ανατριχιαστική υπόθεση της ερευνήτριας δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia, η 
οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε 47 αγωγές αστικού και ποινικού δικαίου 
για δυσφήμηση (με αποτέλεσμα τη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων) την 
ημέρα της δολοφονίας της στις 16 Οκτωβρίου 2017, η οποία καταδικάστηκε 
απερίφραστα, καθώς και τις αγωγές τις οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι 
κληρονόμοι της· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες ενδεικτικές και ανησυχητικές υποθέσεις 
είναι αυτές της Realtid Media, η οποία απειλήθηκε επανειλημμένα με αγωγή σε 
δικαιοδοσία διαφορετική από εκείνη στην οποία έλαβε χώρα η σχετική καταγγελία, και 
της Gazeta Wyborcza, η οποία εξακολουθεί να μηνύεται από διάφορους δημόσιους 
φορείς και αξιωματούχους σε τακτική βάση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του 
κοινού εντός της Ένωσης έχουν συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα, γεγονός που οδηγεί 
σε καθυστερήσεις των καταγγελιών, όπως καταδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις, 
συχνά σχετιζόμενες με υποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος, οικονομικής απάτης 
και/ή διαφθοράς, όπου συνιστούν σαφή απόπειρα καθυστέρησης της δημοσίευσης 
πληροφοριών με την παύση ή την απαξίωση του έργου μεμονωμένων δημοσιογράφων 
και εκδοτικών φορέων, στερώντας έτσι από τους πολίτες το δικαίωμά τους στην 
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πληροφόρηση·

Επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου 

1. τονίζει ότι οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού 
αποτελούν άμεση επίθεση στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· 
υπογραμμίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και η δημοκρατία συνδέονται με την 
προάσπιση του κράτους δικαίου και ότι η υπονόμευση της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης και της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών απειλεί τις αξίες της 
Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι η έκθεση για το κράτος δικαίου περιλαμβάνει τις στρατηγικές αγωγές 
προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού στην αξιολόγηση της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ένωση, και επισημαίνει τις 
βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους· ζητεί η ετήσια έκθεση να περιλαμβάνει 
ενδελεχή αξιολόγηση του νομικού περιβάλλοντος για τα μέσα ενημέρωσης, και 
ειδικότερα για την ερευνητική δημοσιογραφία·

Επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά 

2. τονίζει ότι η συμμετοχή του κοινού μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς συχνά μέσω της δημόσιας 
συμμετοχής γνωστοποιούνται στο κοινό παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης, διαφθορά 
και άλλες πρακτικές που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Επιπτώσεις στα συστήματα απονομής δικαιοσύνης 

3. επισημαίνει ότι οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού 
συνιστούν κατάχρηση των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και των νομικών 
πλαισίων των κρατών μελών, ιδίως για την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
κοινών προκλήσεων που περιγράφονται στον πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης, όπως της διαχείρισης του όγκου των υποθέσεων και των εκκρεμών 
υποθέσεων· υπενθυμίζει ότι ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης με εύρυθμη 
λειτουργία εκδίδει αποφάσεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και διαχειρίζεται τους 
δικαστικούς πόρους με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, και ότι αυτό είναι 
εφικτό μόνο όταν οι δικαστές και τα δικαστικά όργανα δεν επιβαρύνονται με τον 
χειρισμό αξιώσεων που στη συνέχεια απορρίπτονται ως καταχρηστικές και στερούνται 
νομικής αξίας·

4. τονίζει ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της λήψης 
δικαστικών αποφάσεων και απαίτηση που απορρέει από την αρχή της πραγματικής 
δικαστικής προστασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ·

Ρητορική μίσους 

5. επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο γίνεται όλο και 
πιο διαδεδομένη κατά δημοσιογράφων, ΜΚΟ, ακαδημαϊκών και της κοινωνίας των 
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πολιτών, συμπεριλαμβανομένων όσων υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, 
με αποτέλεσμα να απειλεί την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της 
έκφρασης και τη δημόσια ασφάλεια, δεδομένου ότι η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο 
μπορεί να υποκινήσει βία στην πραγματική ζωή·

Υφιστάμενη κατάσταση στην Ένωση

6. τονίζει ότι οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού συχνά 
είναι αβάσιμες, ανούσιες ή βασίζονται σε υπερβολικές αξιώσεις, και ότι δεν 
δρομολογούνται με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκού δικαστικού αποτελέσματος, αλλά 
μόνο για τον εκφοβισμό, την παρενόχληση, την εξουδετέρωση, την άσκηση 
ψυχολογικής πίεσης ή την εξάντληση των οικονομικών πόρων των δημοσιογράφων, 
των ακαδημαϊκών, της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ, με απώτερο στόχο τον 
εκβιασμό και τον εξαναγκασμό τους σε σιωπή μέσω της ίδιας της δικαστικής 
διαδικασίας· επισημαίνει ότι αυτό το αποτρεπτικό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε 
αυτολογοκρισία, να καταστείλει τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και επίσης να 
αποθαρρύνει άλλα άτομα από παρόμοιες ενέργειες, από την ένταξή τους σε αυτά τα 
επαγγέλματα ή από την άσκηση σχετικών συναφών δραστηριοτήτων·

7. επισημαίνει ότι οι διάδικοι που καταφεύγουν σε στρατηγικές αγωγές προς 
αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού χρησιμοποιούν και καταχρώνται τους νόμους 
περί δυσφήμησης, τις αγωγές αστικού δικαίου για δυσφήμηση διά του Τύπου, την 
προστασία της φήμης ενός ατόμου ή βάσει των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και ότι χρησιμοποιούνται διάφορα 
άλλα μέσα για τη φίμωση της δημόσιας συμμετοχής, όπως οι εργασιακές κυρώσεις 
(απόλυση), οι ποινικές κατηγορίες για φορολογική απάτη, οι διαδικασίες φορολογικού 
ελέγχου και η κατάχρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων·

8. υπογραμμίζει ότι η ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ του ενάγοντος και του εναγομένου 
όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των 
στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού·

9. τονίζει, όσον αφορά το πρόβλημα αυτό, ότι κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει 
εναρμονισμένα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των δημοσιογράφων, των 
ακαδημαϊκών, της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ, και για τη διασφάλιση του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην επικράτειά του·

Οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σε παγκόσμιο 
επίπεδο

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής κανένα κράτος μέλος δεν έχει 
θεσπίσει στοχευμένη νομοθεσία για την παροχή προστασίας έναντι των στρατηγικών 
αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
νομοθεσία κατά των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του 
κοινού είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στην 
Αυστραλία και στον Καναδά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλύσει τις βέλτιστες 
πρακτικές κατά των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του 
κοινού οι οποίες εφαρμόζονται επί του παρόντος εκτός της ΕΕ και θα μπορούσαν να 



PE693.861v01-00 10/15 PR\1234043EL.docx

EL

αποτελέσουν πολύτιμη πηγή έμπνευσης για νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα της 
Ένωσης επί του θέματος· υπογραμμίζει τη σημασία της δέσμευσης για την πλέον 
φιλόδοξη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν επί του παρόντος, γεγονός 
το οποίο θα αποθαρρύνει τη χρήση των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της 
συμμετοχής του κοινού στην Ένωση·

Ανάγκη για νομοθετική δράση 

11. συμφωνεί με τους πολυάριθμους ακαδημαϊκούς, νομικούς και τα θύματα που 
επισημαίνουν την ανάγκη για νομοθετική δράση κατά του αυξανόμενου προβλήματος 
των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού· ζητεί, ως εκ 
τούτου, επειγόντως τις τροποποιήσεις των κανονισμών Βρυξέλλες Ι και Ρώμη ΙΙ, 
προκειμένου να αποτραπούν ο τουρισμός μηνύσεων για συκοφαντική δυσφήμηση ή η 
άγρα ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας· ζητεί επειγόντως τη θέσπιση ενιαίου κανόνα επιλογής 
δικαίου για τη δυσφήμηση, καθώς και προτάσεις για δεσμευτική ενωσιακή νομοθεσία 
σχετικά με εναρμονισμένες και αποτελεσματικές διασφαλίσεις για τα θύματα των 
στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω οδηγίας· υποστηρίζει ότι χωρίς τέτοια νομοθετική δράση, 
οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού θα 
εξακολουθήσουν να απειλούν το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα της 
ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της πληροφόρησης στην Ένωση· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, εάν τα μέτρα αφορούν μόνο αγωγές 
σχετικά με πληροφορίες, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ενέργειες που 
βασίζονται σε άλλα θέματα αστικού δικαίου ή σε ποινικές διαδικασίες·

Νομική βάση

12. επιβεβαιώνει ότι τα νομοθετικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης θα μπορούσαν να βασίζονται 
στο άρθρο 81 της ΣΛΕΕ (για διασυνοριακές αστικές αγωγές) και στο άρθρο 82 της 
ΣΛΕΕ (για απειλές αγωγών σε διασυνοριακές υποθέσεις), και χωριστά στο άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ για την προστασία της δημόσιας συμμετοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με την έκθεση της διαφθοράς και άλλων 
στρεβλώσεων· υποστηρίζει ότι το τελευταίο μέτρο θα μπορούσε επίσης να 
αντιμετωπίσει απόπειρες αποτροπής της διερεύνησης και καταγγελίας παραβιάσεων του 
δικαίου της Ένωσης με χρήση της ίδιας νομικής βάσης με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 
(«οδηγία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος»)·

Γενικοί προστατευτικοί κανόνες

13. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστεί νομοθετικό μέτρο για την προστασία του 
ρόλου των δημοσιογράφων, των ακαδημαϊκών, της κοινωνίας των πολιτών και των 
ΜΚΟ στην πρόληψη των παραβιάσεων του δικαίου της Ένωσης και στη διασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα ορίζει διασφαλίσεις για τα πρόσωπα τα οποία 
διερευνούν και καταγγέλλουν τα εν λόγω ζητήματα δημόσιου συμφέροντος·
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Αστική δικαιοσύνη 

14. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μέτρο που θα αναπτύσσει τη 
δικαστική συνεργασία σε θέματα αστικού δικαίου, ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
διασυνοριακές υποθέσεις στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του 
κοινού με την πρόβλεψη κανόνων για την απόρριψη καταχρηστικών αγωγών και άλλων 
δικαστικών αγωγών που αποσκοπούν στην αποτροπή της δημόσιας συμμετοχής, οι 
οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν κυρώσεις, εξέταση καταχρηστικών κινήτρων, 
ακόμη και αν η μήνυση ή η αγωγή δεν απορριφθεί, έξοδα και αποζημιώσεις· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να εξετάσει ζητήματα που οδηγούν στην άγρα ευνοϊκότερης 
δικαιοδοσίας και στον τουρισμό μηνύσεων για συκοφαντική δυσφήμηση στο πλαίσιο 
της επικείμενης αναθεώρησης των κανονισμών Βρυξέλλες Ι και Ρώμη ΙΙ·

Ποινική δικαιοσύνη

15. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν 
ότι η δυσφήμηση, η δυσφήμηση διά του Τύπου και η συκοφαντία, που συνιστούν 
ποινικά αδικήματα στα περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού, μεταξύ άλλων 
μέσω δίωξης από ιδιώτη· υπογραμμίζει τις εκκλήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
του ΟΑΣΕ για την αποποινικοποίηση της δυσφήμησης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
το ζήτημα της σοβαρότητας των απειλών των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση 
της συμμετοχής του κοινού σε νομοθετική πρόταση· σημειώνει ότι οι εναγόμενοι συχνά 
αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις ενώ ταυτόχρονα μηνύονται για αστική ευθύνη που 
εικάζεται ότι απορρέει από την ίδια συμπεριφορά·

Έννομο συμφέρον των εναγόντων 

16. δηλώνει ότι η προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίκαιο της 
Ένωσης πρέπει να διασφαλίζεται από τα δικαστήρια των κρατών μελών και δεν μπορεί 
να τίθεται σε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που συνήθως 
αναφέρονται σε καταχρηστικές αγωγές· υπερασπίζεται ταυτόχρονα και με την 
επιφύλαξη της προστασίας αυτής ότι είναι αναγκαίο να αποτραπεί κάθε καταχρηστική 
χρήση των δικαιωμάτων αυτών κατά τρόπο προδήλως αντίθετο προς την πρόθεση του 
νομοθέτη, όταν τα παρέχει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα· θεωρεί ότι η αποτροπή 
τέτοιων καταχρήσεων είναι εξίσου αναγκαία για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή 
του δικαίου της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτόν η 
αποτελεσματικότητά του·

Πιθανά μέτρα μη δεσμευτικού δικαίου 

17. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ένα ισχυρό ταμείο για τη στήριξη των θυμάτων 
των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό τα θύματα και τα δυνητικά θύματα των στρατηγικών αγωγών προς 
αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού να έχουν εύκολη και προσιτή πληροφόρηση 
σχετικά με αυτού του είδους τις υποθέσεις, νομική συνδρομή και υποστήριξη·
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18. θεωρεί ότι η στήριξη ανεξάρτητων φορέων που μπορούν να εξετάζουν καταγγελίες και 
να παρέχουν βοήθεια σε πιθανά θύματα στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της 
συμμετοχής του κοινού και η κατάλληλη κατάρτιση δικαστών και δικηγόρων μπορούν 
να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων όσον αφορά τον 
τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της 
συμμετοχής του κοινού και της απειλής των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση 
της συμμετοχής του κοινού 

19. θεωρεί απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων σχετικά με υποθέσεις στρατηγικών αγωγών 
προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
αρνητικές επιπτώσεις των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής 
του κοινού·

Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα και πολιτικές 

20. χαιρετίζει τη στρατηγική της Ένωσης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος για την περίοδο 2021-2025 και ζητεί να ενταθούν οι σχετικές προσπάθειες· 
σημειώνει ότι τα νομοθετικά μέτρα και τα μέτρα μη δεσμευτικού δικαίου δεν μπορούν 
να είναι αποτελεσματικά στα κράτη μέλη όπου υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ή την καταπολέμηση της διαφθοράς·

21. υπενθυμίζει τη σημασία του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο 
οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών από 
την 1η Ιανουαρίου 2021·

22. τονίζει ότι τα μέτρα σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση των στρατηγικών 
αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικά και συνεπή με άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως ο μηχανισμός για την 
προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι 
πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τα τρέχοντα χρηματοδοτικά 
προγράμματα για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των συστημάτων 
απονομής δικαιοσύνης·

°

° °

23. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με βάση το παράρτημα του παρόντος 
ψηφίσματος·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Δέσμη μέτρων τόσο δεσμευτικού όσο και μη δεσμευτικού δικαίου 

Νομοθετικά μέτρα — μια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των στρατηγικών αγωγών 
προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις: 

o για γενικούς κανόνες που παρέχουν προστασία έναντι των στρατηγικών 
αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού·

o που αντιμετωπίζουν ειδικώς ζητήματα αστικής δικαιοσύνης·
o που αντιμετωπίζουν ιδίως ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης

Μη νομοθετικά μέτρα — η δέσμη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον: 

 κατάλληλη κατάρτιση των δικαστών και των νομικών σχετικά με τις στρατηγικές 
αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού·

 αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων τομέων του δικαίου, όπως οι 
εθνικοί νόμοι για τα μέσα ενημέρωσης και οι συνταγματικοί νόμοι στο πλαίσιο αυτό·

 τη δημιουργία ειδικού ταμείου της Ένωσης για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης 
στα θύματα των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού·

 υποστήριξη ανεξάρτητων φορέων (όπως διαμεσολαβητών) που είναι σε θέση να 
χειριστούν καταγγελίες προσώπων τα οποία απειλούνται ή βρίσκονται αντιμέτωπα με 
στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού και να τους 
παράσχουν βοήθεια·

 ένα προσβάσιμο από το κοινό ενωσιακό μητρώο των σχετικών δικαστικών 
αποφάσεων·

 ένα κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης/κέντρο υποστήριξης με το οποίο θα μπορούν να 
επικοινωνούν τα θύματα στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής 
του κοινού και όπου θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση και να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της 
συμμετοχής του κοινού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις «πρώτες βοήθειες», τη νομική 
συνδρομή, την οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη, επίσης μέσω δικτύων 
ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων.

2. Γενικοί κανόνες 

Μια πρόταση γενικού μέτρου προστασίας θα είχε ως διττό στόχο την προστασία των 
προσώπων που διερευνούν ή καταγγέλλουν:

α) παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης· 

β) πρακτικές που απειλούν την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Τα νομοθετικά μέτρα θα πρέπει επίσης να προβλέπουν κανόνες σχετικά με:

α) την εμπιστευτικότητα των ερευνών και των καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένων 
των πηγών πληροφοριών·
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β) την απαγόρευση αντιποίνων και την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων κατά 
των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού·

γ) μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

i) αποτελεσματικής συνδρομής, ενημέρωσης και πρακτικών συμβουλών και 
υποστήριξης που παρέχονται από κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για την 
παροχή «πρώτων βοηθειών» στα θύματα των στρατηγικών αγωγών προς 
αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού·

ii) νομικής και οικονομικής ενίσχυσης·

δ) αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία κατά των αντιποίνων.

3. Πολιτική δικονομία 

Η πρόταση για ένα μέτρο πολιτικής δικονομίας που θα εφαρμόζεται σε διασυνοριακές 
υποθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) την υποχρέωση του ενάγοντος σε υποθέσεις που αφορούν δημόσια συμμετοχή να 
προσδιορίζει και να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τους λόγους για τους οποίους η 
αγωγή δεν είναι καταχρηστική· 
β) την υποχρέωση των δικαστηρίων να απορρίπτουν με συνοπτικές διαδικασίες 
καταχρηστικές αγωγές·
γ) την υποχρέωση των δικαστηρίων να εξετάζουν το καταχρηστικό στοιχείο σε κάθε 
τελεσίδικη απόφαση·
δ) τη δυνατότητα τρίτων να παρεμβαίνουν και να υποκαθιστούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του εναγομένου·
ε) την υποχρέωση των δικαστηρίων να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον κατά 
την εκτίμηση των εξόδων και την επιδίκαση αποζημίωσης· 
στ) μέσα για την προστασία των θυμάτων από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση 
της συμμετοχής του κοινού που κατατίθενται εκτός της Ένωσης·
ζ) το δικαίωμα για πλήρη επιδίκαση των δικαστικών εξόδων·
η) το δικαίωμα αποζημίωσης.

Η πρόταση της Επιτροπής μετά την αναθεώρηση των πράξεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου θα 
πρέπει να ορίζει:

α) τον τόπο συνήθους διαμονής του εναγομένου ως μοναδικό δικαστήριο·
β) ότι εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του τόπου όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα 
ή η καταγγελία. 

4. Ποινική δικονομία 

Η νομοθετική πρόταση σχετικά με τις πτυχές ποινικού δικαίου των στρατηγικών αγωγών 
προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού θα πρέπει:

α) να καθορίζει ότι η δυσφήμηση, η δυσφήμηση διά του Τύπου και η συκοφαντία 
συνιστούν ποινικά αδικήματα στα περισσότερα κράτη μέλη και δεν μπορούν να 
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χρησιμοποιούνται για στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του 
κοινού, ιδίως μέσω δίωξης από ιδιώτη·
β) να καθορίζει ότι η δίωξη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη φίμωση 
δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ·
γ) να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και 
διαταγών, καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς τις τρέχουσες δραστηριότητες της 
Επιτροπής, τη νομοθεσία που έχει ήδη εγκριθεί και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες. 


