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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 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 η Ένωση βασίζεται στις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ·

2. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου (η Έκθεση) και τη 
σημασία που αποδίδει στο δικαστικό σύστημα·

3. τονίζει, σύμφωνα με την Έκθεση, ότι τα αποτελεσματικά συστήματα απονομής 
δικαιοσύνης που λειτουργούν ανεξάρτητα και αποδοτικά είναι απαραίτητα για την 
προάσπιση του κράτους δικαίου· τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να μπορεί το 
δικαστικό σώμα να ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη αυτονομία, χωρίς παρέμβαση 
από οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο ή φορέα, σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης 
των εξουσιών·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 
εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο σοβαρής ανησυχίας σε ορισμένα κράτη μέλη· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ουγγαρία και η Πολωνία άσκησαν 
προσφυγή για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης τον 
Μάρτιο του 2021, ο οποίος αποσκοπεί στην αντιμετώπιση παραβιάσεων του κράτους 
δικαίου με αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

5. θεωρεί ότι ο περιοδικός έλεγχος σεβασμού του κράτους δικαίου έχει μεγάλη σημασία 
και επαινεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενθαρρύνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
στους τομείς που καλύπτει η Έκθεση· πιστεύει, ωστόσο, ότι, αν και αποτελεί βασικό 
εργαλείο παρακολούθησης, πρέπει να διατυπωθούν σαφείς συστάσεις σχετικά με τις 
προκλήσεις που θα εντοπίζονται και την συνέχεια που θα πρέπει να δίνεται· παροτρύνει 
την Επιτροπή να κάνει αυστηρή χρήση των διαδικασιών επί παραβάσει, κατά 
περίπτωση, για να αποτρέψει οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος δικαίου στα 
εθνικά συστήματα δικαιοσύνης και παροτρύνει το Συμβούλιο να επαναλάβει όλες τις 
εκκρεμείς διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και να 
ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο·

6. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Έκθεση περιλαμβάνει χωριστά εθνικά κεφάλαια που 
επιχειρούν να καθορίσουν κοινή μεθοδολογία· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να προβεί 
σε ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων απονομής 
δικαιοσύνης, να επισημάνει πού μπορούν να εφαρμοστούν βέλτιστες πρακτικές για 
συγκρίσιμα συστήματα και πώς θα μπορούν να αντιμετωπίζονται παρόμοιες ελλείψεις·

7. σημειώνει ότι η Έκθεση εξετάζει δικαίως την αναγκαία ψηφιοποίηση των δικαστικών 
διαδικασιών και την κατάρτιση των δικαστών, μεταξύ άλλων όσον αφορά το κράτος 
δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ο Χάρτης)· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η Έκθεση σιωπά σχετικά με την κατάρτιση των δικηγόρων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Έκθεση δεν καλύπτει τα δικαιώματα που 
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ορίζονται στο άρθρο 47 του Χάρτη, όπως το δικαίωμα υπεράσπισης και εκπροσώπησης 
και το δικαίωμα σε νομική συνδρομή· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο 
εφαρμογής της επόμενης Έκθεσής της στους τομείς αυτούς.


