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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019

(2019/2199(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τις αναφορές που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες εκθέσεις για την 
κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τη συζήτηση της συνόδου ολομέλειας για την επείγουσα δράση που 
απαιτείται για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων στην Ευρώπη, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 13 Ιανουαρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την αρχή 19 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με την οποία «παρέχεται πρόσβαση σε καλής ποιότητας κοινωνική κατοικία ή 
στεγαστική βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 31 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά με το 
δικαίωμα στη στέγαση,

– έχοντας υπόψη τις απόψεις που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα στο πλαίσιο του προαιρετικού 
πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα στις 11 Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την ανακοίνωση αριθ. 37/2018 
(E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán κατά Ισπανίας),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 34 παράγραφος 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην κοινωνική 
και τη στεγαστική βοήθεια για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής Πολιτικής για το 
2019 με τίτλο «In-work poverty in Europe: a study of national policies» (Φτώχεια των 
εργαζομένων: μια μελέτη των εθνικών πολιτικών),

– έχοντας υπόψη την γνώμη του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, της 29ης Ιουνίου 2018, με τίτλο «Greece: immediate action needed to 
protect human rights of migrants» (Ελλάδα: απαιτείται άμεση δράση για την προστασία 
των δικαιωμάτων των μεταναστών), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2280 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, της 11ης Απριλίου 2019, με τίτλο «The situation of migrants and refugees 
on the Greek islands: more needs to be done» (Η κατάσταση των μεταναστών και των 
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προσφύγων στα ελληνικά νησιά: πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες),

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 4ης Απριλίου 2019, σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 31 του Χάρτη,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 2019, σχετικά με την 
οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την 
απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ3,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου5,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, της 7ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την 
εφαρμογή εκ μέρους της Ιρλανδίας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 
δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων (GRETA(2017)28),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους: Ένα 
ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» (COM(2018)0773),

– έχοντας υπόψη την αρχή 16 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η οποία 
τονίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα  έγκαιρης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, 
καλής ποιότητας προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση 
στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0350. 
2 ΕΕ C 136 της 12.4.2019, σ. 1.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0033. 
4 ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 105.
5 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
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αφορά τη μετανάστευση6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα σωφρονιστικά 
συστήματα και τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με πτυχές της 
ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: 
καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία8,

– 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 5ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη χρήση των 
δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και τον αντίκτυπο 
στην προστασία των δεδομένων11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τα δικαιώματα 
των ίντερσεξ ατόμων12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με το δικαίωμα 
στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαρτίου 2019 σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία15,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τα δικαιώματα 
των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις δημόσιες 
διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης 

6 ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 9.
7 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 94.
8 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 171.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0204.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0314.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0433.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0128.
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0127.
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0239.
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0058.
16 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0066.
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της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ17, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τις εν εξελίξει 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την 
Ουγγαρία18,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΔΑ), της 19ης Δεκεμβρίου 2017, στην υπόθεση A.R. και L.R. κατά Ελβετίας 
(22338/15), η οποία επιβεβαιώνει ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή είναι προς το 
συμφέρον του παιδιού και συνάδει με το έννομο συμφέρον της προστασίας των παιδιών 
από τη σεξουαλική κακοποίηση και της προστασίας της δημόσιας υγείας, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι γονείς δεν έχουν κατ’ ανάγκη το δικαίωμα εξαίρεσης των παιδιών τους 
από τη σεξουαλική αγωγή,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του ΕΔΔΑ, της 13ης Ιουνίου 2019, στην υπόθεση Sh.D. 
και λοιποί κατά Ελλάδας, Αυστρίας, Κροατίας, Ουγγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας, Σερβίας 
και Σλοβενίας (141165/16), η οποία επιβεβαιώνει ότι η εξαιρετικά ευάλωτη θέση του 
παιδιού θα πρέπει να υπερισχύει του παράτυπου καθεστώτος και να λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία του, καθώς και ότι οι αρχές παραβίασαν το άρθρο 5 
όταν εφάρμοσαν αυτόματα το καθεστώς προστατευτικής κράτησης χωρίς να εξετάσουν 
τυχόν εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης και χωρίς να λάβουν υπόψη την 
απαίτηση του δικαίου της ΕΕ να αποφεύγεται η κράτηση παιδιών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ισότητα 
και την Απαγόρευση των Διακρίσεων, της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τη 
μαιευτική και τη γυναικολογική βία, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο της παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της 3ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη μαιευτική και τη γυναικολογική βία 
(RES 2306), στο οποίο η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
να καταπολεμήσουν την γυναικολογική και τη μαιευτική βία και παρέχει συστάσεις για 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, της 21ης Μαΐου 2019, μετά από την επίσκεψή της στην Ουγγαρία από τις 
4 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2019 (CommDH(2019)13),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της 28ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τις πολιτικές και την πρακτική 
επαναπροώθησης στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (RES 2299),

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ΜΚΟ,

– έχοντας υπόψη τις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

17 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0101.
18 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0014.
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Ένωσης (FRA), του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας,

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΔΔΑ,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 1ης Αυγούστου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»),

– έχοντας υπόψη τις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ το 2018 (COM(2019)0257),

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του FRA σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα το 2018 και 
το 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής 
Αναφορών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν είναι απλώς μια νομισματική ένωση, αλλά και μια 
κοινωνική ένωση, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας, όπως διαπιστώθηκε στη 
Βουλγαρία19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει 
επίσης εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες 
και τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 

19 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα των γυναικών στην 
Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 2017, σ. 42-44· Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during childbirth wins case (Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που δέχτηκε ρατσιστική 
αντιμετώπιση από νοσοκομειακό προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-
childbirth-wins-case
20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017.

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε συστηματικές 
πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις συνεπαγόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους21·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε έρευνα σχετικά με 
τον αυξανόμενο αριθμό πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που 
διώκονται για δηλώσεις στις οποίες προέβησαν κατά την άσκηση της εντολής τους στην 
Ισπανία22·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να καταγγέλλονται πολυάριθμα περιστατικά 
δυσανάλογης χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές 
επιβολής του νόμου σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία23, η Ισπανία και η 
Γαλλία24, χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα, όπως κλομπ, 
δακρυγόνα αέρια, χειροβομβίδες κρότου λάμψης, όπλα που προκαλούν ηλεκτροσόκ, 
κανόνια νερού και σφαίρες από καουτσούκ για τον έλεγχο ή τη διάλυση μεγάλων 
ομάδων διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που 
τραυματίστηκαν σοβαρά σε διαδηλώσεις τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της 
χρήσης σφαιρών από καουτσούκ είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, πουλώντας όπλα σε χώρες που διεξάγουν βίαιες 
πολεμικές εκστρατείες, ενεργώντας ως υποστηρικτής αντιμαχόμενων πλευρών σε ξένες 
συγκρούσεις, υποστηρίζοντας πραξικοπήματα κατά δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών, 
και υποστηρίζοντας εξοντωτικές κυρώσεις, έχει εντείνει τη βία σε ήδη ευάλωτες χώρες· 

21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia (Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με την τρίτη περιοδική έκθεση της Σλοβακίας), 18 
Οκτωβρίου 2019, E/C.12/SVK/CO/3, σκέψεις 44-45· Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth periodic reports of Czechia (Τελικές 
παρατηρήσεις σχετικά με τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη περιοδική έκθεση της Τσεχίας), 19 Σεπτεμβρίου 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, σκέψεις 19-20· Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined eleventh and twelfth periodic reports of Slovakia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με 
τη ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική έκθεση της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
σκέψεις 23-24· Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Concluding observations on the fourth report of Slovakia 
(Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με την τέταρτη έκθεση της Σλοβακίας), 22 Νοεμβρίου 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, σκέψεις 26-27. 
22 Εισαγωγικό σημείωμα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate? (Πρέπει οι 
πολιτικοί να διώκονται για δηλώσεις στις οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση της εντολής τους;), 1 Οκτωβρίου 
2019, AS/Jur (2019) 35. 
23 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το κράτος δικαίου στη 
Ρουμανία, P8_TA(2018)0446)
24 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Συρρίκνωση του χώρου για την ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement in France 
(Μνημόνιο για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι στο πλαίσιο του κινήματος των 
«κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία), Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Protection of the rights to freedom of expression and peaceful assembly 
during last week’s demonstrations in Catalonia (Προστασία των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης και το 
ειρηνικό συνέρχεσθαι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της περασμένης εβδομάδας στην Καταλονία), Συμβούλιο 
της Ευρώπης, Στρασβούργο, 2019 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει την υποχρέωση, βάσει του ενωσιακού και του 
διεθνούς δικαίου, να βοηθά όσους έρχονται στην ΕΕ σε αναζήτηση ασύλου· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν πρέπει να προκαλεί χάος ούτε να λαμβάνει μέρος σε 
ενέργειες που δημιουργούν χάος σε χώρες εκτός ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ 
και του διεθνούς δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες από το να επωφεληθούν από 
τις νόμιμες εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε σοβαρές 
ανησυχίες για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ μέρους 
αξιωματούχων επιβολής του νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε επίσης 
ανησυχίες σχετικά με την πρακτική των «συνοπτικών διαδικασιών επαναπροώθησης» 
στους θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις υποθέσεις του ΕΔΔΑ 
N.D. κατά Ισπανίας και N.T. κατά Ισπανίας26·

Οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να λαμβάνουν μακροοικονομικές αποφάσεις με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη·

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά τον κοινωνικό 
ιστό της ΕΕ σε πολλά κράτη μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα – οξύνοντας 
τις ήδη επιδεινούμενες ανισότητες και καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα – και 
πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους Ρομά, τους 
νομάδες και άλλες μειονεκτούσες ομάδες·

3. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς αυτήν οι πολίτες 
δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να έχουν πρόσβαση στα 
θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στις παρατηρήσεις της, της 23ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «The right to 
affordable housing: Europe’s neglected duty» (Το δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή 
στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της Ευρώπης), και ιδίως τη σύσταση να 
συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη μέλη να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη στέγαση, 
και να ενισχύσουν τις επενδύσεις στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση 
προκειμένου να εξαλειφθεί το βάρος του υψηλού κόστους της, ιδίως για τις 
μειονεκτούσες και ευπαθείς ομάδες· 

25Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
Bosnia and Herzegovina must immediately close the Vučjak camp and take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country (Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον καταυλισμό Vučjak και 
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της μεταχείρισης των μεταναστών στη χώρα), Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στρασβούργο, 2019
26Παρέμβαση τρίτου μέρους της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.
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4. επισημαίνει το άρθρο 37 του Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενσωματώνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στις πολιτικές της 
Ένωσης και πιστεύει ότι αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή για όλες τις 
μακροοικονομικές πολιτικές, πάνω από κάθε άλλο οικονομικό μέλημα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η σημαντικότερη απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε ένα μέλλον·

Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης

5. επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν τον έλεγχο του 
σώματος και της σεξουαλικότητάς τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή, εύκολη πρόσβαση των γυναικών στον οικογενειακό 
προγραμματισμό και ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών αναπαραγωγικής και σεξουαλικής 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης και της 
ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης·

6. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η άρνηση της παροχής υπηρεσιών στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων αποτελεί μια 
μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει 
επανειλημμένα αποφανθεί ότι η περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση και η 
παρεμπόδιση της πρόσβασης στη νόμιμη άμβλωση παραβιάζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι η άρνηση των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας να παρέχουν το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας για προσωπικούς λόγους δεν πρέπει να παραβιάζει το δικαίωμα 
πρόσβασης των γυναικών ή των κοριτσιών να έχουν πρόσβαση στην αναπαραγωγική 
περίθαλψη·

7. καταδικάζει απερίφραστα τον εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά σε 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη μέλη να 
απαγορεύσουν αμέσως κάθε μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων υγειονομικής περίθαλψης 
για μητέρες· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικά και έγκαιρα 
διορθωτικά μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης αποτελεσματικών συστημάτων αποζημίωσης·

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται από τον 
ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις για 
λόγους αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, 
χαρακτηριστικών φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο ανήκει σε μειονότητα·

Ελευθερίες

9. καταδικάζει τις προσπάθειες κυβερνήσεων να φιμώσουν μέσα ενημέρωσης που τις 
επικρίνουν και να καταστρατηγήσουν την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, μεταξύ άλλων με σύνθετους τρόπους που κατά κανόνα δεν ενεργοποιούν 
συναγερμό στην Πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία της 
Δημοσιογραφίας και την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, όπως η εξαγορά εμπορικών 
μέσων ενημέρωσης από κυβερνητικά στελέχη και τους υποστηρικτές τους και ο 
σφετερισμός δημόσιων μέσων ενημέρωσης για την εξυπηρέτηση κομματικών 
συμφερόντων·
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10. καταδικάζει την προσφυγή των αρχών επιβολής του νόμου σε βίαιες και δυσανάλογες 
επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων· ενθαρρύνει τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές να εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή διαφανούς, αμερόληπτης, ανεξάρτητης και 
αποτελεσματικής έρευνας όταν υπάρχουν υποψίες ή εικασίες ότι έχει γίνει χρήση 
δυσανάλογης βίας· υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι πλήρως 
υπεύθυνες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη συμμόρφωσή τους με τα 
σχετικά νομικά και επιχειρησιακά πλαίσια·

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο για τη δράση 
της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· υπενθυμίζει τη 
σημασία της εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών·

Θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτρόπου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ιουνίου 2019, με τίτλο 
«Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in 
the Mediterranean» (Διάσωση ζωών. Προστασία δικαιωμάτων. Αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην προστασία των προσφύγων και των μεταναστών στη Μεσόγειο)27·

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα κράτη 
μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και να λάβουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και πρακτικών, μεταξύ 
άλλων μέσω της αναστολής της διάθεσης πόρων για την επιτήρηση των συνόρων και 
της διασφάλισης της ανεξάρτητης παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ελέγχου των 
συνόρων από εθνικούς διαμεσολαβητές και ΜΚΟ·

Κράτος δικαίου και καταπολέμηση της διαφθοράς

14. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν με 
αποφασιστικότητα τη συστημική διαφθορά και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέσα 
για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την επιβολή κυρώσεων κατά της διαφθοράς 
και για την καταπολέμηση της απάτης, και να παρακολουθούν σε τακτική βάση τη 
χρήση των δημόσιων κονδυλίων· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει και πάλι άμεσα την 
ετήσια παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση της 
διαφθοράς σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να τηρούν τις συστάσεις της GRECO28·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς

about:blank
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δέκα έτη μετά την έναρξη της εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αρμόζον και σκόπιμο να κοιτάξουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, 
προκειμένου να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά. Ο Χάρτης 
αποτελεί βασικό επίτευγμα της Ένωσης και περιλαμβάνει σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα 
που είναι απολύτως απαραίτητα για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που θα επιτρέπει σε όλους 
τους πολίτες να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό τους και να διατηρούν την ανθρώπινη 
αξιοπρέπειά τους. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι απέχουμε πολύ από την υλοποίηση 
αυτών των στόχων. Υπάρχουν βαθιά ριζωμένα προβλήματα σε πολλά κράτη μέλη και εντός 
της ίδιας της Ένωσης, από τη σοβαρή έλλειψη ενσωμάτωσης του Χάρτη στις οικονομικές και 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, έως τη σημαντική έλλειψη ενημέρωσης των 
νομοθετών και της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων όσων θα 
επωφελούνταν περισσότερο από τις διατάξεις του.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία από την απλή έλλειψη ενημέρωσης προκαλεί η ενεργή 
υπονόμευση των δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ένωση, με την άνοδο ρατσιστικών και 
ξενοφοβικών ιδεών, σε συνδυασμό με τη διαδεδομένη ισλαμοφοβία, και τη βία κατά των 
προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν σημειωθεί συντονισμένες επιθέσεις κατά της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι, ενώ έχουν προκύψει σοβαρά σκάνδαλα διαφθοράς και απειλές για το 
κράτος δικαίου στα υψηλότερα επίπεδα της κοινωνίας. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν 
αντικρουόμενες εξελίξεις σε ολόκληρη την Ένωση, με τα δικαιώματα των γυναικών, των 
κοριτσιών και της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ να σημειώνουν σημαντική πρόοδο σε ορισμένες 
χώρες, με ενθουσιώδη στήριξη των δικαιωμάτων όσον αφορά την έκτρωση και τον γάμο 
ατόμων του ιδίου φύλου, ενώ σε άλλες, σημειώνεται οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά τα εν 
λόγω δικαιώματα ή καταστολή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, όπου η Ένωση αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ταυτόχρονα, η χρήση της 
παρούσας έκθεσης για να καταρτιστεί ακόμα ένας κατάλογος με όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ ελάχιστα θα χρησίμευε στη βελτίωση της 
ενημέρωσης ή στην προσπάθεια πραγμάτωσης των δικαιωμάτων σε αυτούς τους τομείς. Όταν 
δίνουμε προτεραιότητα στα πάντα, δεν δίνουμε προτεραιότητα σε τίποτα. Η εισηγήτρια 
επιχείρησε να συντάξει μια έκθεση πιο συνοπτική και πιο εστιασμένη, προκειμένου να 
ενισχύσει το πολιτικό της μήνυμα. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν διατυπώθηκαν στην έκθεση. Αυτό δεν οφείλεται στο 
γεγονός ότι δεν είναι αρκετά σημαντικές, αλλά στο ότι εξετάζονται εις βάθος σε άλλες 
εκθέσεις της επιτροπής LIBE καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στην 
εισηγήτρια να είναι περισσότερο επιλεκτική και να επικεντρωθεί σε βασικές ανησυχίες, να 
εστιάσει, και να επιστήσει την προσοχή στους τρόπους με τους οποίους αυτές είτε δεν 
εξετάζονται είτε απειλούνται.

Η έκθεση περιλαμβάνει πολλαπλές παραπομπές στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
Σκοπός της κατ’ επανάληψη παραπομπής στην εν λόγω νομοθεσία είναι να ωθηθούν οι 
πολίτες να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται στον Χάρτη και να 
ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση του Χάρτη στις συζητήσεις για τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Με τη μεγαλύτερη χρήση του Χάρτη από τους πολίτες σε υποθέσεις 
στρατηγικής σημασίας, θα ενσωματωθούν τόσο οι ιδέες όσο και τα νομικά δικαιώματα του 
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Χάρτη και θα προσδοθεί μεγαλύτερη νομιμότητα στο έγγραφο. Εν προκειμένω, καθώς οι 
πολίτες ή οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών λαμβάνουν νομικά μέτρα κατά εικαζόμενων 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη, καθίσταται δυνατό να 
γίνεται αναφορά σε τέτοιες περιπτώσεις στην παρούσα ετήσια έκθεση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
οι εν λόγω διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των ισχυρισμών που 
διατυπώνονται στην έκθεση. Εκφράζεται η ελπίδα ότι αυτή η προσέγγιση και η γενική 
προσέγγιση της έκθεσης θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ως στρατηγική για μελλοντικές 
εκθέσεις.

Η εισηγήτρια χρησιμοποίησε το πρώτο τμήμα της έκθεσης για να επιστήσει την προσοχή στις 
προτάσεις και τις συστάσεις που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. 
Επιπλέον, η εισηγήτρια χρησιμοποίησε το εν λόγω τμήμα για να τονίσει το έργο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της GRECO και της νομολογίας του 
ΕΔΔΑ, καθώς και τις εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών 
της ΕΕ. Αυτό έγινε για να επισημανθούν ορισμένες σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που σημειώθηκαν στην ΕΕ το 2018 και το 2019. Δεν υπάρχουν υποκείμενα 
κίνητρα ή κρυφή ατζέντα που να προκάλεσαν την στροφή της προσοχής στις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες χώρες. Πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν παραβιάσει θεμελιώδη δικαιώματα κάποια στιγμή. Ωστόσο, 
πρέπει να μπορούμε να αποφεύγουμε την υποκρισία και να επισημαίνουμε παραδείγματα και 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ένωση, όπου και αν 
συμβαίνουν. Πρέπει να καλούμε τα κράτη μέλη να λογοδοτούν εξίσου και χωρίς να μας 
προκαταβάλλει ή να μας ενδιαφέρει η θέση τους στο εσωτερικό της ΕΕ. Υπάρχει μια 
απροθυμία ως προς το να αναφερθούν μεμονωμένες χώρες ή, τουλάχιστον, συγκεκριμένες 
χώρες. Ωστόσο, εάν θέλουμε να ισχυριζόμαστε ότι σεβόμαστε τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και άλλες διεθνείς και ενωσιακές νομοθετικές πράξεις που σχεδιάστηκαν με 
σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό δεν θα πρέπει να έχει σημασία: 
μια παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όποιο κράτος και αν ευθύνεται.

Το δεύτερο τμήμα της έκθεσης ξεκινά θέτοντας στο επίκεντρο τα οικονομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά θεωρούνται άρρηκτα συνδεδεμένα με την προστασία από 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, εκφάνσεις του οποίου είναι η φτώχεια, η έλλειψη στέγης, η 
εργασιακή ανασφάλεια, και ζητήματα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και 
προστασίας του περιβάλλοντος. Εάν τα κράτη μέλη και η Ένωση στο σύνολό της δεν 
υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία θα αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο 
τρόπο αυτούς τους τομείς, είναι βέβαιο ότι οι αρνητικές τάσεις που παρατηρούνται στους εν 
λόγω τομείς σε ολόκληρη την ΕΕ θα επιδεινωθούν. Οι συστάσεις που διατυπώνονται σχετικά, 
καλούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που να τονίζει την 
κοινωνική διάσταση της Ένωσης και τον ζωτικό τους ρόλο στην πρόληψη της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κατάσταση των ευπαθών ομάδων επισημάνθηκε στην 
ενότητα των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και σε ολόκληρη την έκθεση. Επειδή 
όταν απειλούνται ή ακόμα και παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι ομάδες αυτές 
βιώνουν πιο έντονα τον αντίκτυπο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι απόλυτα στη θεωρία. 
Ωστόσο, όταν οι πολίτες δεν έχουν μια σταθερή στέγη πάνω από το κεφάλι τους ή δεν έχουν 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ή στην εκπαίδευση ή σε άλλα βασικά οικονομικά 
δικαιώματα, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους δεν είναι για αυτούς παρά ένα 
όνειρο. Εάν θέλουμε να πάρουμε τα εν λόγω δικαιώματα σοβαρά, τότε η προστασία τους 
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της Ένωσης 
και σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό πρέπει να ισχύει και για τις αποφάσεις που αφορούν το 
περιβάλλον και την προστασία του. Σε αυτό το επίπεδο, το περιβάλλον δεν είναι μια 
αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που πρέπει να εξετάζεται και να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό 
ζήτημα. Ξεκινώντας από αυτήν την αντίληψη, ανακύπτουν σημαντικά ερωτήματα, όπως: 
«ποιος έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό και σε καθαρό αέρα· σε θρεπτικά τρόφιμα· σε 
ολοκληρωμένη διάθεση των αποβλήτων· ποιες περιοχές διατηρούνται καθαρές και ποιες 
αφήνονται αφρόντιστες;» Δεν υπάρχει γραμμή που να διαχωρίζει το «περιβάλλον» από την 
«κοινωνία». Επιπλέον, οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την κοινωνική ένταξη, να μην προκαλούν δυσκολίες 
που δεν μπορούν να επωμιστούν οι απλοί άνθρωποι, κάτι που μπορεί να ωθήσει τους 
ανθρώπους σε περαιτέρω φτώχεια ή αποκλεισμό.

Όσον αφορά το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, η εισηγήτρια επικεντρώθηκε στα δικαιώματα 
αναπαραγωγής γενικά, και στις γυναίκες Ρομά ειδικότερα. Το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου 
να ελέγχει το σώμα του είναι ένα από τα βασικότερα θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν προκειμένου οι γυναίκες να επιτύχουν την ισότητα. Ενώ έχουν σημειωθεί 
κάποια σημαντικά βήματα όσον αφορά την παροχή πρόσβασης στην άμβλωση σε ορισμένα 
κράτη μέλη, σε άλλα η πρόσβαση μειώνεται. Η εισηγήτρια σημείωσε ότι κάθε χρόνο 
υπάρχουν δηλώσεις στην παρούσα έκθεση σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά 
γενικά. Προφανώς, αυτό δεν έχει κανένα αντίκτυπο, εφόσον οι διακρίσεις αυτές συνεχίζονται. 
Κρίναμε ότι ήταν καλύτερο να καταγγείλουμε, να καταδικάσουμε απερίφραστα το γεγονός 
ότι, το 2020, γυναίκες Ρομά στην ΕΕ τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστά δωμάτια μαιευτηρίων και 
δεν τους επιτράπηκε να χρησιμοποιούν τις ίδιες τουαλέτες ή εγκαταστάσεις με τις υπόλοιπες 
γυναίκες. Βλέπουμε την αναγκαστική στείρωση των γυναικών Ρομά, ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα βίας κατά της σωματικής αυτονομίας των γυναικών, να 
πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, μετά από τόσες 
δηλώσεις στις οποίες κατακρίνουμε την κυριαρχία των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά; Όταν 
τα εν λόγω κράτη μέλη δηλώνουν ότι σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα; Δεν μπορούμε να 
ανεχόμαστε κάτι τέτοιο. Δεν αρκούν οι γενικολογίες. Πρέπει να καταγγείλουμε αυτό το 
βάρβαρο φαινόμενο και να το ξεριζώσουμε.

Ομοίως, οφείλουμε να κατονομάσουμε όσους υπονομεύουν βασικές ελευθερίες, όπως το 
δικαίωμα στη διαμαρτυρία και τη δυνατότητα των πολιτών να οργανώνονται συλλογικά ώστε 
να καλούν τους έχοντες την εξουσία να λογοδοτήσουν. Υπήρξαμε μάρτυρες βάναυσης 
αστυνομικής βίας εις βάρος διαδηλωτών σε ορισμένες χώρες και φυλάκισης βουλευτών, 
κάποιων με ποινές άνω των δέκα ετών, επειδή επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί ένα 
δημοκρατικό δημοψήφισμα. Γιατί το Κοινοβούλιο καταγγέλλει παραβιάσεις του κράτους 
δικαίου από ορισμένα κράτη μέλη, αλλά σωπαίνει για κάποια άλλα;

Το Κοινοβούλιο αφιερώνει πολύ χρόνο στην αντιμετώπιση των δεινών που υφίστανται οι 
πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες. Πρόκειται για μια από τις πιο σκληρές 
δοκιμασίες για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ένωση όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, και υπάρχουν τεράστιες ρωγμές στο σύστημά μας, με την ανάθεση της ευθύνης 
μας σε χώρες όπως η Τουρκία και η Λιβύη, και με καταγγελίες βίαιων και παράνομων 
επαναπροωθήσεων στα σύνορα της Ένωσης. Αυτές οι παραβιάσεις της έννομης ευθύνης μας 
πρέπει να καταγγελθούν. Δεν πρέπει όμως να σταματήσουμε εκεί. Πρέπει να συνδέσουμε τις 
εξωτερικές και περιβαλλοντικές πολιτικές των κρατών μελών μας, με τους λόγους για τους 
οποίους οι άνθρωποι καταρχάς ωθούνται να ζητήσουν άσυλο, όπως οι ευρωπαϊκές 
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πολυεθνικές που ληστεύουν τον παγκόσμιο Νότο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε 
αυτές τις περιοχές του κόσμου που αποτελούν αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, και ιδίως 
ο ρόλος των κρατών μελών στην υποστήριξη πραξικοπημάτων κατά εκλεγμένων 
κυβερνήσεων και στην επιβολή εξοντωτικών κυρώσεων, πόσο μάλλον η πώληση όπλων σε 
όσους διεξάγουν βίαιους πολέμους. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά και δεν 
υπερασπιστούμε το δικαίωμα των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο να ζουν με ασφάλεια 
και ευημερία στις χώρες τους, τότε δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να υλοποιήσουμε πλήρως 
τους στόχους του Χάρτη.


