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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 44 και 51,

Β. έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Η ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: το δίλημμα της αυστηρότερης ή ευρύτερης εφαρμογής 
του Χάρτη στα εθνικά μέτρα», που δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2016 από το 
Θεματικό Τμήμα Γ της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών·

Γ. έχοντας υπόψη την ακρόαση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αναφορών στις 23 
Φεβρουαρίου 2016 με θέμα «Πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Άρθρο 51);»·

Δ. έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την καθιέρωση 
μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα1, 
και ιδίως την παράγραφο 20·

Ε. έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με πιθανές 
εξελίξεις και αναπροσαρμογές της τρέχουσας θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 
και ιδίως την παράγραφο 45·

1. επαναβεβαιώνει ότι το θεμελιώδες δικαίωμα της υποβολής αναφορών, το οποίο 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στα άρθρα 
20 και 227 της ΣΛΕΕ, αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 
και κομβικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας, το οποίο αποσκοπεί να φέρει τους 
πολίτες εγγύτερα στην ΕΕ μέσω μιας ανοικτής, δημοκρατικής και διαφανούς διαδικασίας 
χωρίς αποκλεισμούς·

2. επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο μετά 
την έναρξη ισχύος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τον Δεκέμβριο του 2009, στις οποίες οι αναφέροντες επικαλούνται τον Χάρτη ως νομική 
βάση για τις εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ· σημειώνει 
ότι αυτές οι αναφορές αποδεικνύουν ενδεχομένως μια σοβαρή διαρθρωτική έλλειψη όσον 
αφορά μια βασισμένη στα θεμελιώδη δικαιώματα προσέγγιση κατά την εκπόνηση 
νομοθετικών διατάξεων και τη χάραξη πολιτικής, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 
επίπεδο καθώς και κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη μέλη· φρονεί ότι οι 
πολίτες της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από μια ενισχυμένη διαδραστική σχέση μεταξύ 
της Επιτροπής Αναφορών και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά 
την εξέταση συγκεκριμένων αναφορών, στο πλαίσιο της οποίας ο Οργανισμός θα 
λαμβάνει άμεσα υπόψη του τις ανησυχίες των αναφερόντων όσον αφορά πιθανές 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων·

3. σημειώνει ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Χάρτη, όχι 

1 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
2 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.
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μόνο σε συνάρτηση με το άρθρο 41 σχετικά με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, αλλά 
και με δεδομένο ότι η  χρηστή διοίκηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διασφάλιση 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπενθυμίζει το υποδειγματικό έργο που επιτέλεσε η 
Διαμεσολαβήτρια κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, μεταξύ άλλων στους 
τομείς της διαφάνειας και της ελευθερίας της πληροφόρησης, καθώς και στην ειδική 
έκθεσή της σχετικά με τον Frontex1, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα καταγγελίας των 
αιτούντων άσυλο και των μεταναστών·

4. σημειώνει ότι η θέση σε ισχύ του Χάρτη θεωρείται από τους πολίτες και τους κατοίκους 
της ΕΕ ως ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους η ιδιότητα του μέλους της 
Ένωσης προσδίδει προστιθέμενη αξία· είναι πεπεισμένο ότι η μεταρρύθμιση της Ένωσης, 
προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητα και το κύρος της στη συνείδηση των πολιτών, 
μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με την αναβάθμιση του εύρους της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενυπάρχει η δυνατότητα άρσης του 
δημοκρατικού ελλείμματος και ότι ο Χάρτης μπορεί να θεωρηθεί ως ο ακρογωνιαίος 
λίθος για την ανάπτυξη ισχυρών κοινωνικών πολιτικών που γεφυρώνουν τις 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη Ένωση λαών·

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
ισχύει στα κράτη μέλη μόνο κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· επαναλαμβάνει 
ότι πολλοί πολίτες και κάτοικοι θεωρούν πως η εφαρμογή του είναι ασαφής και μη 
ικανοποιητική· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο Χάρτης αποτελεί πηγή πρωτογενούς δίκαιου 
της Ένωσης όχι μόνο για τα θεσμικά όργανα αλλά και για τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να επιβάλουν τις διατάξεις του Χάρτη και ότι η 
περιορισμένη δυνατότητα εφαρμογής του δεν τους παρέχει «λευκή επιταγή» για να 
παραβιάζουν τα δικαιώματα που προβλέπονται σε αυτόν·

6. φρονεί ότι ο μεγάλος αριθμός των πηγών προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
(εθνικών, ενωσιακών και διεθνών) και η πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασής τους δεν 
πρέπει να αποδυναμώνουν την παρεχόμενη προστασία· τονίζει ότι μια περισσότερο 
αυστηρή ερμηνεία και εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα αρκούσε 
για να εξασφαλιστεί η προστασία και η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλη 
την Ένωση. θεωρεί ότι αυτή η ευρύτερη ερμηνεία πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι αυτές απορρέουν από 
το καθήκον της Ένωσης να τηρεί το εθιμικό διεθνές δίκαιο και τις γενικές αρχές του 
δημόσιου διεθνούς δικαίου·

7. πιστεύει ότι οι προσδοκίες της πλειονότητας όσων υποβάλλουν αναφορά σχετικά με 
δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του Χάρτη είναι υψηλές και 
υπερβαίνουν το τρέχον πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών· τονίζει ότι μια πολύ 
περιοριστική ή μη συνεκτική ερμηνεία του άρθρου 51 απομακρύνει τους πολίτες από την 
ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εφαρμογή του 
Χάρτη διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί μια κατά το δυνατόν συνεκτική και ευρεία 
ερμηνεία του άρθρου 51 ώστε να διασφαλίζεται η καθολική και ομοιόμορφη εφαρμογή 

1 Ειδική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας της 7ης Νοεμβρίου 2013 κατόπιν έρευνας ιδίας 
πρωτοβουλίας OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex
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του Χάρτη σε ολόκληρη την Ένωση και για όλους τους πολίτες· θεωρεί ότι η καθολική 
εφαρμογή του Χάρτη αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση και την εδραίωση της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 
διαδικασίες στην ΕΕ· 

8. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις 
βάρος των γυναικών· υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 23 του Χάρτη ορίζεται ότι «η ισότητα 
ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στην 
απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές»· επισημαίνει ότι η αρχή της ισότητας δεν 
συνιστά εμπόδιο για τη διατήρηση ή τη λήψη μέτρων τα οποία παρέχουν συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου·

9. θεωρεί μείζονος σημασίας, παράλληλα με τις γενικές εγγυήσεις των ελευθεριών και τις 
διασφαλίσεις για την ισότητα και τα πολιτικά δικαιώματα, η Ένωση να αναλάβει 
αποφασιστική δράση για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη διασφάλιση 
της άσκησης των κοινωνικών δικαιωμάτων του Χάρτη· φρονεί ότι με τον τρόπο αυτό, οι 
τρέχουσες εγγυήσεις υπέρ των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων θα συνδυαστούν 
μακροπρόθεσμα με ενισχυμένα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, ώστε 
να εναρμονιστεί η Ένωση με την οικουμενικότητα, τον απαράγραπτο και αδιαίρετο 
χαρακτήρα και την αλληλεξάρτηση και αλληλοσύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
εκφράζει την επιθυμία να προσδοθεί στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη το ίδιο νομικό 
κύρος με τις Συνθήκες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων·

10. τονίζει ότι το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 για την 
ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη 
του ευρώ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα1, το οποίο ορίζει ότι οι προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης που απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής «πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για 
εξασφάλιση των μέσων που επιτρέπουν την εφαρμογή θεμελιωδών πολιτικών όπως η 
εκπαίδευση και η περίθαλψη», πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
κοινωνικών διατάξεων του Χάρτη και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη·

11. προτείνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός κώδικα δεοντολογίας που θα εφαρμόζεται 
σε όλο το προσωπικό, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· ζητεί τη 
δημιουργία μηχανισμών συμμόρφωσης, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την έγκαιρη 
διαπίστωση, κοινοποίηση και αντιμετώπιση κάθε παραβίασης· πιστεύει ότι το δικαίωμα 
των φερόμενων ως θυμάτων και των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στην προστασία 
των προσωπικών δεδομένων τους θα πρέπει να θεωρείται αναφαίρετο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας· προτείνει τη διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για 
το προσωπικό με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους με βάση 
το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνοτική καταγωγή ή οποιοδήποτε άλλο 
καθεστώς.

12. παροτρύνει το Συμβούλιο να ολοκληρώσει την έκδοση της οριζόντιας οδηγίας της ΕΕ 
κατά των διακρίσεων, η οποία θα εγγυάται την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων 
όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτό έχει ανασταλεί για 

1 ΕΕ L 140 της 27.5.2013,σ. 1.
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πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η έκδοσή της θα διασφάλιζε περαιτέρω 
συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση, θα παρέκαμπτε την τρέχουσα 
παρέμβαση του άρθρο 51 μέσω της έγκρισης ειδικής νομοθεσίας της ΕΕ που πρέπει να 
μεταφερθεί από τα κράτη μέλη, και θα ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η 
Ένωση όσον αφορά την προσχώρησή της στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

13. υπογραμμίζει ότι είναι υψίστης σημασίας να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία  
των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ στο πλαίσιο του υπάρχοντος συστήματος, ειδικά 
στο πεδίο των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, αλλά επίσης 
όσον αφορά τις πολιτικές ελευθερίες, τις διακρίσεις και τη δημοκρατική συμμετοχή, με τη 
διεύρυνση της εφαρμογής του Χάρτη· καλεί στην συνάρτηση αυτή την Επιτροπή, να 
μεριμνήσει για την ενσωμάτωση μιας ανεξάρτητης, συμμετοχικής και διαφανούς 
εκτίμησης αντίκτυπου στα θεμελιώδη δικαιώματα, σε όλες τις νέες νομοθετικές 
προτάσεις, προκειμένου να προστατεύονται με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο τα 
θεμελιώδη δικαιώματα σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής· προτείνει την περαιτέρω 
ανάπτυξη και εφαρμογή μιας αντίληψης περί «θεμελιωδών δικαιωμάτων απο το στάδιο 
του σχεδιασμού», με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης των υψηλότερων προτύπων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα αρχικά στάδια σε όλες τις διαδικασίες χάραξης 
πολιτικής· τονίζει ότι η ύπαρξη αλλά μη εφαρμογή ενός άρθρου, όπως το άρθρο 9 της 
ΣΛΕΕ περί υψηλών ποσοστών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, δεν προάγει τον 
δημοκρατικό χαρακτήρα της ΕΕ, αλλά, αντίθετα, εντείνει την απονομιμοποίησή της·

14. τονίζει τη σπουδαιότητα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εντός ενός θεσμικού 
πλαισίου· εκφράζει τη λύπη του για την μη ενσωμάτωση του έργου του Οργανισμού στην 
αξιολόγηση της συμβατότητας των θεσμικών δραστηριοτήτων με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και, σε τακτική βάση με την εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με νομοθετικούς 
φακέλους που αφορούν τις εσωτερικές και εξωτερικές αρμοδιότητες της Ένωσης· 
επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η ανεξάρτητη και αμερόληπτη 
εμπειρογνωμοσύνη για τη συστηματική προετοιμασία των ελέγχων συμβατότητας σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· θεωρεί, για τον σκοπό 
αυτό, ότι οι συνεισφορές των αρμόδιων οργανισμών (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) στα νομοθετικά όργανα 
και σε όσα διαθέτουν επιχειρησιακές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό θα μπορούσαν να 
συστηματοποιηθούν και να αναβαθμιστούν περαιτέρω ώστε να καταστούν πιο 
ουσιαστικές· λαμβάνει υπό σημείωση το διαδραστικό επιγραμμικό εργαλείο «CLARITY» 
το οποίο αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η εύκολη αναγνώριση του πλέον κατάλληλου εξωδικαστικού φορέα για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα για συγκεκριμένα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων·

15. πιστεύει ακράδαντα ότι, αν και αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα μετά την έναρξη ισχύος 
του Χάρτη, η στρατηγική της Επιτροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικαιροποιηθεί 
επειγόντως· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη και ζητεί να επανεξεταστεί η στρατηγική που 
καταρτίστηκε το 2010 ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις και πραγματικότητες 
που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, ιδίως μετά το Brexit· 

16. τονίζει ότι όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, 
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συμπεριλαμβανομένου του Frontex, καθώς και τα κράτη μέλη δεσμεύονται πλήρως από 
τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

17. επισημαίνει ότι τόσο οι Συνθήκες όσο και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ αναφέρονται στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων και στις διακρίσεις με βάση 
τη γλώσσα· ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα στο πλαίσιο των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ ώστε να παρακινούνται οι εθνικές κυβερνήσεις να βρίσκουν βιώσιμες 
λύσεις και να προωθούν ένα πνεύμα γλωσσικής πολυμορφίας στο δικό τους κράτος 
μέλος, πέρα από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

18. επισημαίνει ότι τα ίδια τα κράτη μέλη μπορούν, και υπέχουν την ηθική υποχρέωση, να 
θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις του Χάρτη στη νομοθεσία τους, ακόμα και όταν δεν 
πραγματοποιούν απευθείας μεταφορά δικαίου της ΕΕ· αποδοκιμάζει την επιδείνωση της 
κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε αρκετά κράτη μέλη· 
καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
και της πολυφωνίας και την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την 
παρακολούθηση και την επιβολή της· στηρίζει τη δημιουργία και την προώθηση εθνικών 
φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι συμβάλλουν στη διασφάλιση της τήρησης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο στις πολιτικές όσο και στις νομοθετικές διαδικασίες 
και την εφαρμογή τους, καθώς και στην παροχή βοήθειας σε άτομα σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις· θεωρεί ότι η αυθαίρετη ή υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία ή 
άλλες δυνάμεις ασφαλείας ενός κράτους μέλους είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του 
Χάρτη·

19. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο θαρραλέα προσέγγιση κατά την 
παρακολούθηση των εθνικών αρχών που εφαρμόζουν μέτρα του ενωσιακού δικαίου που 
δημιουργούν προβλήματα σχετικά με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ιδίως 
εξαιτίας του γεγονότος ότι τα δικαιώματα αυτά δεν διασφαλίζονται κατ' ανάγκη σε όλη 
την ΕΕ·

20. επικροτεί την κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές για την πρόσβαση των ατόμων με 
προβλήματα όρασης σε προσαρμοσμένες δημοσιευμένες εργασίες, δεδομένου ότι 
πρόκειται για ουσιαστικό βήμα στο πλαίσιο του άρθρο 26 του Χάρτη για την ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία·

21. λαμβάνει υπό σημείωση την αναφορά 0657/2016 και τονίζει τη σημασία που έχει η 
εφαρμογή του άρθρου 10 του Χάρτη σχετικά με την ελευθερία της σκέψης, της 
συνείδησης και της θρησκείας σε όλα τα κράτη μέλη, και σε όλες τις εκφάνσεις και τους 
θεσμούς στον δημόσιο τομέα, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης·

22. καλεί την Επιτροπή, τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις αρχές των κρατών μελών να 
συμβουλεύονται τακτικά και άμεσα τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όταν 
διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί, επιπλέον, να εισαχθεί στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης μια υποχρεωτική αξιολόγηση και επανεξέταση 
της ισχύουσας νομοθεσίας πλαίσιο, πέραν των πολιτικών των κρατών μελών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του  Χάρτη και ιδίως των 
κοινωνικών του διατάξεων· προτείνει την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων με σκοπό την παρακολούθηση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη·
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23. θεωρεί ότι η εφαρμογή των εσωτερικών πτυχών του Χάρτη υστερεί σημαντικά, ιδίως 
όταν τα κράτη μέλη ασκούν αρμοδιότητες της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνά 
περισσότερο για την πλήρη και συνεπή εφαρμογή του Χάρτη από τα κράτη μέλη· ζητεί 
από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τον έλεγχο 
εφαρμογής του άρθρου 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 
258-260 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΣΛΕΕ) που θα 
επιτρέψει την έγκαιρη κοινοποίηση, αντίδραση και πρόληψη των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· υπενθυμίζει την δέσμευση 
της προηγούμενης Επιτροπής να δημιουργήσει ένα νέο εργαλείο, παράλληλα με την 
έσχατη λύση της προσφυγής στο άρθρο 7 της ΣΕΕ, το οποίο θα υπερβαίνει την 
υφιστάμενη διαδικασία επί παραβάσει όσον αφορά τις κυρώσεις, όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις εμφανούς παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Χάρτη, ιδίως όταν 
εμπλέκονται κυβερνήσεις κρατών μελών·

24. αντιτίθεται ρητά στην περιοριστική ερμηνεία του άρθρου 51 παράγραφος 1 από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διάφορων αναφορών που υποβάλλονται στο 
Κοινοβούλιο και επαναλαμβάνει μετ’ επιτάσεως ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
σέβονται τον Χάρτη σε κάθε περίσταση και ανεξάρτητα από τον ρόλο που 
διαδραματίζουν·

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η τήρηση του Χάρτη, ιδίως των κοινωνικών του 
διατάξεων, κατά τη διάρκεια και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) με 
ταυτόχρονη αναβάθμιση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση (ΚΕΑ)· ζητεί να 
παρακολουθείται η ανάπτυξη κοινωνικών δεικτών αναφοράς και να περιλαμβάνονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις ως μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης·

26. τονίζει ότι οι πολιτικές λιτότητας που υιοθετούνται σε επίπεδο ΕΕ και από τα κράτη μέλη 
προκάλεσαν τεράστια αύξηση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, εμποδίζοντας τους 
πολίτες να απολαμβάνουν με συγκεκριμένο τρόπο και απεριόριστα τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους·

27. υπενθυμίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ των κύριων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και 
των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· τονίζει ότι η εν λόγω προσχώρηση αποτελεί 
νομική υποχρέωση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· θεωρεί ότι η 
ολοκλήρωσή της θα εισαγάγει περαιτέρω διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης και θα παράσχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την οριστική εξάλειψη των νομικών φραγμών που 
εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσχώρησης, καταρτίζοντας, εάν παραστεί 
ανάγκη, νέα συμφωνία προσχώρησης η οποία θα άρει τις ανεπάρκειες που επισήμανε το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γνωμοδότησή του 2/13·

28. καλεί τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν κατά την επόμενη αναθεώρηση 
της Συνθήκης, την ενίσχυση του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης 
της διαγραφής του άρθρου 51·

29. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις ερμηνείες των άρθρων 51 και 52 που δημιουργούν 
τεχνητή αντίθεση μεταξύ δικαιωμάτων και αρχών - ιδίως δε των ατομικών και πολιτικών 
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δικαιωμάτων με τις κοινωνικές και οικονομικές αρχές· συμμερίζεται την άποψη του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του 
2017, σύμφωνα με την οποία ο Χάρτης συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ισοτιμία των 
ατομικών και πολιτικών καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων σε ένα 
ενιαίο έγγραφο· θεωρεί ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα παρουσιάζουν 
σημαντικές ελλείψεις και θα πρέπει να ενισχυθούν αποφασιστικά στο δίκαιο της ΕΕ και 
στις συνταγματικές έννομες τάξεις των κρατών μελών, καθιστώντας τις 20 αρχές του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη νομικά δεσμευτικές για όλα τα θεσμικά όργανα και όλα 
τα κράτη μέλη.
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