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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, αρμόδια επί της ουσίας:

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των 
εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική 
απονομή δικαιοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού 
και διοικητικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ 
στον τομέα της δικαιοσύνης παρέχει ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με αυτές τις 
παραμέτρους και αποτελεί εργαλείο σύγκρισης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που 
περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο 
Χάρτης), ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο Χάρτης 
εφαρμόζεται από τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών μόνον όταν εφαρμόζουν την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, ωστόσο, είναι σημαντικό για την προώθηση μιας κοινής νομικής 
και δικαστικής νοοτροπίας και της νοοτροπίας κράτους δικαίου να λαμβάνονται πάντα 
υπόψη τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, μεταξύ άλλων στις αστικές και 
διοικητικές διαδικασίες·

1. θεωρεί ότι ο μηχανισμός της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα (ΔΚΘ) θα πρέπει πρωτίστως να αποσκοπεί στην πρόληψη και 
την αντιμετώπιση κάθε απειλής για τις αξίες της Ένωσης που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ, προτού προκύψει τυχόν σαφής κίνδυνος παραβίασης των εν λόγω 
αξιών σε κράτος μέλος και πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7 της ΣΕΕ, με παράλληλη 
τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται 
στα άρθρα 4 και 5 της ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι η μη τήρηση των αξιών της ΕΕ μπορεί να 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ιδίως όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς μπορεί να μειώσει 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η Ένωση δεν 
διαθέτει νομικά δεσμευτικό μηχανισμό ώστε να παρακολουθεί σε τακτική βάση τη 
συμμόρφωση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με τις αξίες 
της Ένωσης· θεωρεί ότι ο κύριος σκοπός ενός τέτοιου μηχανισμού θα πρέπει να είναι η 
πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των εν λόγω 
αξιών· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι σε κάθε μελλοντική πρόταση διοργανικής συμφωνίας 
για ένα Σύμφωνο της Ένωσης για τα ΔΚΘ θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε προληπτικά 
και διορθωτικά στοιχεία· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης αντικειμενικότητα 
κατά τον σχεδιασμό δεικτών μέτρησης και κριτηρίων αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
μηχανισμού ΔΚΘ· 

2. θεωρεί ότι είναι υψίστης σημασίας, η περιοδική επανεξέταση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού ΔΚΘ να βασίζεται στην άρρηκτη σχέση μεταξύ δημοκρατίας, κράτους 
δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας όλες τις πτυχές που 
απαριθμούνται στο άρθρο 7 της πρότασης του Κοινοβουλίου για σχέδιο διοργανικής 
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συμφωνίας σχετικά με ένα Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ΔΚΘ· καλεί την 
Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να τεκμηριώσει περαιτέρω την ετήσια 
έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη, καθιερώνοντας διαδικασία 
παρακολούθησης και διάλογο με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μελλοντικού 
μηχανισμού για τα ΔΚΘ, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά νομοθετικά και 
δικαστικά μέτρα και οι πρακτικές όσον αφορά το αστικό, διοικητικό, εμπορικό και 
δικονομικό δίκαιο θα ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του Χάρτη· 

3. τονίζει ότι όλες οι δημόσιες αρχές στα κράτη μέλη πρέπει πάντα να ενεργούν εντός των 
ορίων του νόμου υπό τον έλεγχο ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστικού σώματος 
και υπενθυμίζει ότι η αρχή της ασφάλειας δικαίου είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση 
της εμπιστοσύνης στα δικαστικά συστήματα και στο κράτος δικαίου· υπογραμμίζει ότι 
η αποτελεσματική δικαστική προστασία από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σώμα, η ασφάλεια δικαίου, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η απαγόρευση της αυθαίρετης 
άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας και η ισότητα ενώπιον του νόμου αποτελούν 
απαραίτητους ακρογωνιαίους λίθους του κράτους δικαίου· τονίζει ότι η απαίτηση να 
είναι τα δικαστήρια ανεξάρτητα είναι ουσιώδης για το θεμελιώδες δικαίωμα σε 
αποτελεσματική δικαστική προστασία και δίκαιη δίκη και για τη διασφάλιση ότι θα 
προστατεύονται όλα τα δικαιώματα, τόσο ουσιαστικά όσο και δικονομικά, που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της λήψης δικαστικών αποφάσεων και 
απαίτηση που απορρέει από την αρχή της αποτελεσματικής νομικής προστασίας που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
αντικατασταθούν τα υφιστάμενα εν μέρει εφαρμοστέα μέσα για την παρακολούθηση 
των εν λόγω ζητημάτων, όπως ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου για τη Ρουμανία 
και τη Βουλγαρία, με διεξοδική και εναρμονισμένη ανάλυση που θα εφαρμόζεται σε 
όλα τα κράτη μέλη· 

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες επιθέσεις κατά του κράτους 
δικαίου συνίσταντο κυρίως σε απόπειρες να τεθεί σε κίνδυνο η ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα ίδια τα νομικά, πολιτικά και οικονομικά 
θεμέλια του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι κάθε εθνικό 
δικαστήριο συνιστά και ευρωπαϊκό δικαστήριο· παροτρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ενάντια σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια των εθνικών κυβερνήσεων να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του 
δικαστικού τους συστήματος και να ενημερώνει εγκαίρως το Κοινοβούλιο για κάθε 
τέτοια κατάσταση· επισημαίνει το συμπέρασμα του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ 
στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες 
αντιλαμβάνονται με ακρίβεια το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων και των 
πολιτικών συνιστούν τον κύριο λόγο για την έλλειψη ανεξαρτησίας των αντίστοιχων 
δικαστικών τους συστημάτων· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αρχή της διάκρισης 
των εξουσιών συνεπάγεται ότι όσοι διερευνούν υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται 
δικαστές και επιβάλλουν πειθαρχικές κυρώσεις θα πρέπει να διορίζονται κατά τρόπο 
που να μην υπόκειται σε πολιτικές επιρροές, και ότι οι δικαστές που είναι μέλη 
υφιστάμενων εθνικών δικαστικών συμβουλίων θα πρέπει να προτείνονται, να 
επιλέγονται ή να εκλέγονται από τους ομολόγους τους· 

5. τονίζει τη σημασία της δήλωσης του Σιμπίου, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 
2019, σύμφωνα με την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν ομόφωνα να 
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συνεχίσουν να προστατεύουν τον τρόπο ζωής μας, τη δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση· προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να δώσουν προτεραιότητα στη δράση σε 
αυτόν τον τομέα, ιδίως στον απόηχο της κρίσης COVID-19, η οποία οδήγησε σε 
αυταρχικές και αντιφιλελεύθερες τάσεις σε αρκετά κράτη μέλη· 

6. υπογραμμίζει ότι το σύστημα των απαιτήσεων που προβλέπεται στο πλαίσιο του 
κράτους δικαίου και βασίζεται στην αρχή της δημοκρατίας δημιουργήθηκε αρχικά και 
ενσωματώθηκε στις Συνθήκες, προκειμένου να βελτιωθεί η δημοκρατική και 
αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και, ως εκ τούτου, να τους 
δοθεί η δυνατότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους εντός ενιαίου θεσμικού πλαισίου·

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκπληρώσει τον ρόλο της όσον αφορά 
την εξέταση των θεσμικών οργάνων της, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η 
λειτουργία τους συνάδει με την αρχή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

8. επισημαίνει ότι η κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα της δικαιοσύνης είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης 
και, ως εκ τούτου, για την ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού κοινού νομικού πολιτισμού που 
θα βασίζεται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την εν λόγω κατάρτιση και ότι η 
επικείμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για την κατάρτιση των δικαστικών πρέπει να δώσει 
πρόσθετη έμφαση και πόρους στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την προώθηση του 
κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και να συμπεριλάβει την 
κατάρτιση σε δεξιότητες και σε μη νομικά θέματα, ώστε οι δικαστές να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι για να αντισταθούν σε αδικαιολόγητες πιέσεις· τονίζει ειδικότερα την 
ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τα τομεακά προγράμματα 
«Δικαιοσύνη» και «Δικαιώματα και αξίες» στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην προώθηση και τη 
διασφάλιση της ανάπτυξης μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας όσον αφορά τα 
δικαστικά συστήματα, το κράτος δικαίου και τις αξίες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κοινά πρότυπα δικαστικής κατάρτισης και να προωθήσει τη θεσμική 
συνεργασία στον τομέα της δικαστικής κατάρτισης στην Ένωση· καλεί, επίσης, την 
Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας και 
χρηματοδοτώντας ενότητες κατάρτισης για εθνικούς δικαστές και ασκούντες νομικά 
επαγγέλματα, οι οποίες θα εστιάζουν στον Χάρτη· 

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα διαδραματίζουν 
μέχρι στιγμής ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της ανταλλαγής ιδεών και ορθοπραξίας 
στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος της Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να 
προσδιορίσει περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη αυτών των δικτύων, όπως το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών, ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται σε έργα που 
προάγουν το κράτος δικαίου, ιδίως στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους 
προβλήματα· 

10. καταδικάζει κάθε μορφή εξαναγκασμού, παρενόχλησης, πίεσης, εκφοβισμού και/ή 
σωματικής ή λεκτικής βίας κατά δικαστών και εισαγγελέων, ιδίως στην ιδιωτική τους 
ζωή, στα σπίτια τους ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον· θεωρεί ότι οι δικαστές και οι 
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δικηγόροι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους, χωρίς δημόσιες 
αρχές ή αξιωματούχοι να αμφισβητούν τη νομιμότητα, την ικανότητα ή την 
ανεξαρτησία τους·

11. παρατηρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο επίπεδο της 
συμμετοχής στην κατάρτιση μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των ειδών των 
νομικών επαγγελμάτων· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τους λόγους που προκαλούν 
τις εν λόγω διαφορές και να τις αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της επικείμενης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την κατάρτιση των δικαστικών, καθώς και να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο των εν λόγω διαφορών στην ανεξαρτησία, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα των δικαστικών αρχών των κρατών μελών·

12. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η κατάρτιση των δικαστικών για τη 
βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω της χρήσης προδικαστικών παραπομπών και της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των αρχών της επικουρικότητας και της υπεροχής του δικαίου 
της Ένωσης, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι 
προδικαστικές αποφάσεις αποσαφηνίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά ότι η χρήση της διαδικασίας 
αυτής επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω και να 
διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ των δικαστηρίων και των ασκούντων νομικά 
επαγγέλματα, προάγοντας την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί και να προωθηθεί ένας χώρος δικαιοσύνης της ΕΕ 
που θα βασίζεται στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· 
τονίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τη 
συνταγματική εποπτεία οργάνων· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει μέτρα για την 
προώθηση και τη στήριξη των σχεδίων της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών 
Συνταγματικών Δικαστηρίων· 

13. επισημαίνει το συμπέρασμα του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης για το 2020, σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων 
και η συσσώρευση εκκρεμών υποθέσεων έχει αυξηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η προστασία του κράτους δικαίου εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και ότι δεν θα πρέπει να 
υπάρχει μια Ένωση δύο ταχυτήτων όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης·

14. επισημαίνει τη συμπληρωματικότητα που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, ο οποίος επιτρέπει τη συγκριτική 
επισκόπηση μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών, και της ετήσιας 
έκθεσης για την παρακολούθηση των αξιών της Ένωσης, που συνιστά μια εις βάθος 
ποιοτική χαρτογράφηση της συγκεκριμένης κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος· 

15. σημειώνει το συμπέρασμα του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης για το 2020, σύμφωνα με το οποίο δεν παρέχουν όλα τα κράτη μέλη 
κατάρτιση για δεξιότητες ΤΠΕ με στόχο την προσαρμογή στην ψηφιοποίηση και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη μέσω νέων τεχνολογιών, καθώς και τη 
δυνατότητα των δικαστών να αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως η διαχείριση των 



AD\1213797EL.docx 7/10 PE652.513v03-00

EL

δικαστηρίων και η δικαστική δεοντολογία, και ότι ο αριθμός των δικαστών που 
λαμβάνουν τέτοια κατάρτιση είναι χαμηλός στις περισσότερες χώρες· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στην κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ στο 
πλαίσιο της επικείμενης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κατάρτιση των δικαστικών· 
καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να προωθήσει την ταχύτερη ψηφιοποίηση σε όλα τα 
επίπεδα των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών, τη χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης ως μέσου για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, και να στηρίξει 
την τυποποίηση και την απλούστευση των εργαλείων ΤΠΕ· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα εργαλεία ΤΠΕ και άλλα μέσα που έχουν θέσει τα κράτη μέλη στη 
διάθεση των δικαστών και των πολιτών, ιδίως των πολιτών με αναπηρίες ή εκείνων που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι εθνικές μειονότητες και οι μετανάστες, για την 
επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να παρακολουθούν δικαστικές διαδικασίες στο 
διαδίκτυο· επισημαίνει, επιπλέον, το συμπέρασμα του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ 
στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020, σύμφωνα με το οποίο η συλλογή δεδομένων 
σε εθνικό επίπεδο σε όλους τους τομείς της δικαιοσύνης εξακολουθεί να μην είναι 
δυνατή σε όλα τα κράτη μέλη, και υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε δεδομένα αποτελεί 
πολύτιμο και αναγκαίο εργαλείο αξιολόγησης· 

16. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή επαρκώς 
χρηματοδοτούμενων συστημάτων δικαστικής αρωγής και στην ποιότητα και την 
οικονομική προσιτότητα της παρεχόμενης νομικής συνδρομής στα κράτη μέλη, καθώς 
και στον χρόνο διάρκειας και τη διαφάνεια των δικαστικών διαδικασιών, και να 
αξιολογήσει τυχόν εμπόδια που υπάρχουν επί του παρόντος στην αποτελεσματική 
πρόσβαση των απόρων πολιτών στη δικαιοσύνη· ομοίως, καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ανάκτησης των δικαστικών εξόδων, καθώς τούτη μπορεί 
επίσης να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα όσον αφορά την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη· επισημαίνει το συμπέρασμα του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα 
της δικαιοσύνης για το 2020, σύμφωνα με το οποίο η δικαστική αρωγή έχει καταστεί 
λιγότερο προσβάσιμη σε ορισμένα κράτη μέλη με την πάροδο των ετών· τονίζει ότι η 
διαθεσιμότητα δικαστικής αρωγής και το ύψος των δικαστικών εξόδων μπορεί να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας· 

17. επισημαίνει ότι το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα σε χρηστή διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
παρατηρεί ότι, με την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, οι πολίτες έρχονται 
όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να εξασφαλίζεται πάντοτε η κατάλληλη προστασία των 
διαδικαστικών δικαιωμάτων τους· σημειώνει ότι οι ισχύοντες κανόνες και αρχές της 
χρηστής διοίκησης βρίσκονται σε διάσπαρτη μορφή σε ένα ευρύ φάσμα πηγών· τονίζει 
ότι, σε μια Ένωση που στηρίζεται στον σεβασμό του κράτους δικαίου, είναι πάντοτε 
αναγκαίο να καθορίζονται και να αναπτύσσονται επαρκώς τα διαδικαστικά δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με αυτά· υπενθυμίζει τα 
ψηφίσματά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 και της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με μια 
ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί 
ότι η Ένωση θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να εγκρίνει έναν κώδικα 
διοικητικής διαδικασίας και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί εκ νέου την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση κανονισμού σχετικά με τη διοικητική διαδικασία για την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση· 

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι 
διαδικασίες για τις συλλογικές προσφυγές στα κράτη μέλη και να συμβάλει στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας των νομικών 
συστημάτων τους, ιδίως όσον αφορά την αποδοτικότητα των διαδικασιών και το 
κόστος·

19. καταδικάζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δικαστικές προσφυγές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά εις βάρος των αξιών και των δικαιωμάτων που 
καλείται να προστατεύσει οποιοδήποτε νομικό σύστημα· παροτρύνει την Επιτροπή να 
λάβει υπόψη όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η άσκηση δικαστικών προσφυγών 
και το οικονομικό κόστος που συνεπάγονται για τον καθού χρησιμοποιούνται στα 
κράτη μέλη για σκοπούς που αντιβαίνουν στην κουλτούρα του κράτους δικαίου, όπως, 
για παράδειγμα, η ύπαρξη ελεύθερων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης και 
ανεξάρτητων ακαδημαϊκών, ερευνητών, συνδικαλιστών, υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί, επίσης, 
την Επιτροπή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και να αναλάβει δράση, σύμφωνα με τις 
εξουσίες που της ανατίθενται από τις Συνθήκες, προκειμένου να τερματιστούν οι 
πρακτικές αυτές και να διασφαλιστεί η λογοδοσία όσων επιτρέπουν την εφαρμογή 
τέτοιων πρακτικών· 

20. τονίζει ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προστασία του κράτους δικαίου στην Ένωση και στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2019, για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του 
δικαίου της Ένωσης1·

21. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση των επίμονων διαφορών μεταξύ των φύλων και η 
προώθηση της πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένης της εθνοτικής και πολιτιστικής 
πολυμορφίας, στη σύνθεση και τη δομή των δικαστικών συστημάτων των κρατών 
μελών, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανεξαρτησίας τους· επισημαίνει το συμπέρασμα του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ 
στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020, σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το πενήντα τοις εκατό των δικαστών 
στο επίπεδο των ανώτατων δικαστηρίων στα περισσότερα κράτη μέλη. 

1 ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17.
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