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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών 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. τονίζει τη σημασία της χρήσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), μιας πράξης πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ1, από τα 
κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο, από τα εθνικά δικαστήρια και μέσω της συμπερίληψης 
σε νομοθετικές διαδικασίες κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, και εκφράζει τη 
λύπη του για την άνιση εφαρμογή από τα κράτη μέλη των διατάξεών του, ιδίως του 
άρθρου 51, η οποία θα μπορούσε να αποδυναμώσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και να 
υπονομεύσει την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· παροτρύνει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την τήρηση και την εφαρμογή του Χάρτη, με τη χρήση όλων 
των προβλεπόμενων νομικών μέσων· υπενθυμίζει ότι οι προσδοκίες των πολιτών της 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως 
καταδεικνύεται από τις αναφορές, δεν περιορίζονται στο πεδίο εφαρμογής του Χάρτη· 
θεωρεί ότι απαιτείται καλύτερη προώθηση του Χάρτη, για παράδειγμα μέσω 
στοχευμένων εκστρατειών τόσο στα κράτη μέλη όσο και στη διεθνή σκηνή, 
προκειμένου οι διατάξεις του να καταστούν αποτελεσματικότερες και να προωθηθεί η 
χρήση του ως θετικής πηγής ερμηνείας ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· ενθαρρύνει, στο πνεύμα αυτό, τα εθνικά 
κοινοβούλια να διασφαλίζουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων τους· θεωρεί ότι 
ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) μπορεί να 
παράσχει πολύτιμη στήριξη στα κράτη μέλη εν προκειμένω, εάν ζητηθεί η γνώμη του·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη πιθανών αλλαγών στις Συνθήκες με στόχο την περαιτέρω 
ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπεται για τους 
Ευρωπαίους πολίτες στις Συνθήκες της ΕΕ·

3. υπενθυμίζει στην Επιτροπή το θεσμικό της καθήκον να αναλύει τις καταγγελίες 
πολιτών σε σχέση με πιθανές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός των 
κρατών μελών·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι 
της ΕΕ γνωρίζουν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το δικαίωμά τους για προσφυγή στον Διαμεσολαβητή ως μέσο 
προάσπισης των δικαιωμάτων τους και καταγγελίας των παραβιάσεων, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 44 του Χάρτη και στο άρθρο 227 της ΣΛΕΕ·

5. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί ο ρόλος των αναφορών μέσω του διαλόγου και της 
αλληλεπίδρασης με τους πολίτες της ΕΕ, όσον αφορά περιπτώσεις κακοδιοίκησης από 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει 
ότι οι αναφορές αποτελούν συνήθως τους πρώτους δείκτες παραβιάσεων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη·

1 Βλ. άρθρο 6 της ΣΛΕΕ.
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6. πιστεύει ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών 
μισαλλοδοξίας από την ΕΕ ξεκινά από τη σαφή επικοινωνία και τις επίσημες 
ανταλλαγές ορθών πληροφοριών· θεωρεί ότι η ρητορική μίσους και η ξενοφοβία δεν θα 
πρέπει να έχουν θέση στην κοινωνική ζωή, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών 
εκδηλώσεων, και ανησυχεί ιδιαίτερα για τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, 
καθώς συχνά αποτελούν τους στόχους· καλεί την Επιτροπή να συλλέγει συστηματικά 
δεδομένα σε αυτόν τον τομέα, ώστε να είναι δυνατή η λήψη αποτελεσματικών και 
τεκμηριωμένων νομικών και πολιτικών απαντήσεων· σημειώνει με ανησυχία ότι 
ορισμένα κράτη μέλη δεν εφάρμοσαν πλήρως ή ορθά την απόφαση-πλαίσιο του 
Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου2 και τα ελάχιστα 
πρότυπα που θεσπίζει όσον αφορά τα αδικήματα της άρνησης, της επιδοκιμασίας και 
της χονδροειδούς υποβάθμισης ορισμένων εγκλημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι κάθε εικαζόμενη ρητορική μίσους και έγκλημα μίσους 
ταυτοποιούνται αποτελεσματικά και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το εθνικό και το 
ενωσιακό δίκαιο·

7. καλεί την Επιτροπή να προτείνει επείγουσα λύση για την αντιμετώπιση των 
κατάφωρων περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων 
και των μεταναστών στα κέντρα υποδοχής στο ευρωπαϊκό έδαφος·

8. τονίζει ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ελευθερία της 
έκφρασης, η ελευθερία στην πρόσβαση, τη λήψη και τη μετάδοση πληροφοριών και η 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν βασικές συνιστώσες του κράτους 
δικαίου· καλεί την Επιτροπή να επιβάλλει αυτές τις βασικές αξίες της ΕΕ, όταν 
παραβιάζονται από τα κράτη μέλη· επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει 
η εκπαίδευση στην ανάπτυξη της ικανότητας των πολιτών να αναλύουν τα μηνύματα 
των μέσων ενημέρωσης, και υπογραμμίζει γενικά την επείγουσα ανάγκη να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των 
«ψευδών ειδήσεων», προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των μέσων 
ενημέρωσης σε μια δημοκρατική κοινωνία· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις 
ελλείψεις όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το δικαίωμα υπεράσπισης και 
την έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες οδηγούν 
σε αποδυνάμωση του κράτους δικαίου, με αποτέλεσμα την ατιμωρησία και την αδικία· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω έναν ενδελεχή μηχανισμό για την 
αμερόληπτη και τακτική αξιολόγηση της κατάστασης του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη· προτείνει στην 
Επιτροπή να συγκροτήσει μια εποπτική αρχή της ΕΕ για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των κρατών μελών με το κράτος δικαίου·

9. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα των μέσων δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ, ιδίως του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης, και να διασφαλίσουν ότι όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες 
υποστήριξης, σύμφωνα με την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων3·

2 ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
3 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
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10. καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσπίσουν νομικούς 
μηχανισμούς για την ποινικοποίηση της εξύμνησης συγκεκριμένων τρομοκρατικών 
ενεργειών και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, καθώς εξευτελίζουν τα θύματα και 
προκαλούν και δευτερογενή θυματοποίηση πλήττοντας την αξιοπρέπεια των θυμάτων 
και εμποδίζοντας την ανάκαμψή τους·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν περαιτέρω τις αρχές του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο οποίος θεωρείται ο ακρογωνιαίος 
λίθος των προσπαθειών για τη βελτίωση της Ένωσης για τους πολίτες και τους 
κατοίκους της, μεταξύ άλλων μέσω νομοθετικών μέτρων, κατά περίπτωση, για τη 
διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, όπως η 
καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, η διά 
βίου μάθηση, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και οι κοινωνικές υπηρεσίες, 
όπως ορίζονται από τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους και τη 
διαφάνεια των μηχανισμών παρακολούθησης των μέτρων κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων με αναπηρίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του Χάρτη· υπενθυμίζει τη σημασία 
που έχει η συνέχιση της ανάπτυξης όλων των απαραίτητων διαστάσεων του πλαισίου 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(CRPD)· υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς στήριξης σε επίπεδο κοινότητας για 
τα άτομα με αναπηρία και, ως εκ τούτου, επιμένει ότι τα αντίστοιχα κονδύλια της ΕΕ 
πρέπει να στοχεύουν αποκλειστικά σε τέτοιες πρωτοβουλίες, αποφεύγοντας μια 
προσέγγιση ιδρυματοποίησης·

12. καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη καταστεί συμβαλλόμενα μέρη 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της CRPD να κυρώσουν πλήρως το πρωτόκολλο, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία από ιδιώτες ή για λογαριασμό ιδιωτών· 
καλεί το Συμβούλιο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την προσχώρηση 
της Ένωσης στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο·

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν το δικαίωμα εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά στην 
ΕΕ και τον σεβασμό των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού και την προστασία τους 
από κάθε διάκριση· επισημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα με προγράμματα 
γλωσσικής εμβάθυνσης ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τη μάθηση, ιδίως για τα παιδιά 
με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων γλωσσικής ανάπτυξης, όπως η 
διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ASD)·

14. επισημαίνει τις πολλές αναφορές που καταγγέλλουν παραβιάσεις συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου, μεταξύ άλλων και στον δημόσιο τομέα· εκφράζει τη βαθιά του λύπη 
για τις υφιστάμενες πρακτικές και θεωρεί ότι αντιβαίνουν στα άρθρα 30 και 31 του 
Χάρτη, για την προστασία από την απόλυση και τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
αντίστοιχα·

15. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θεμελιώδες δικαίωμα στην 
υγειονομική περίθαλψη, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 35 του Χάρτη, και στις 

εγκληματικότητας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 
της 14.11.2012, σ. 57).
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ιδιαίτερες επιπτώσεις για τα άτομα που πάσχουν από μυαλγική 
εγκεφαλομυελίτιδα/σύνδρομο χρόνιας κόπωσης· υπογραμμίζει ότι η επαρκής 
χρηματοδότηση της έρευνας σε επίπεδο ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την καλύτερη 
κατανόηση των αιτίων και των παραγόντων ενεργοποίησης της μυαλγικής 
εγκεφαλομυελίτιδας/του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης και των σπάνιων νόσων·

16. υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε επίπεδο ΕΕ στον πυλώνα της 
σύμβασης του Aarhus για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, προκειμένου να υπάρξει ένα 
επαρκές πλαίσιο και αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την περαιτέρω συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών στο καθήκον της για προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα 
με το πνεύμα του άρθρου 37 του Χάρτη·

17. επισημαίνει ότι απαιτούνται σύγχρονες διασφαλίσεις για την κατοχύρωση της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων υπό το πρίσμα της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών· σημειώνει ότι, εκτός από τις επιδράσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών σε 
δεοντολογικό επίπεδο, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τα μαζικά δεδομένα, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών· επικροτεί τις 
προσπάθειες της Επιτροπής να παράσχει κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τις τεχνολογίες 
που βασίζονται στην ΤΝ· παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της δημιουργίας 
δικτύων 5G και της αντίστοιχης υποδομής, να διασφαλίσει την ύψιστη προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές, 
περιλαμβανομένων δεοντολογικών προτύπων και κοινών κανόνων διαφάνειας, και να 
ορίσει κοινές απαιτήσεις για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

18. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των 
πολιτών από τα εγκλήματα που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες που ενδέχεται να 
υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους·
ζητεί την αποτελεσματική συμμετοχή ειδικευμένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
στην παρακολούθηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, παρέχοντάς τους τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις της προστασίας 
δεδομένων στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων· σημειώνει ότι, μαζί με το 
αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, η εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τις νέες ψηφιακές 
εξελίξεις είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των 
δικαιωμάτων τους όσον αφορά την ιδιωτικότητα· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη 
για στοχευμένες και καινοτόμες πρωτοβουλίες και ειδικά έγγραφα καθοδήγησης για 
τους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας·

19. υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ παρέχει προστασία κατά των 
διακρίσεων λόγω φύλου ή φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ενώ άλλες μορφές 
διακρίσεων καλύπτονται μόνο όταν σχετίζονται με τον τομέα της απασχόλησης και της 
εργασίας· επισημαίνει τα συντριπτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τις διακρίσεις για 
διάφορους λόγους σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία και η 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και εκφράζει 
τη λύπη του για το αδιέξοδο στην έγκριση της οδηγίας για την ίση μεταχείριση·

20. ζητεί από τον FRA να δεσμευτεί όσον αφορά την παροχή ίσων ευκαιριών και να 
καταστήσει τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ μια δήλωση ορθών αρχών που αφορούν 
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την αλλαγή των τεχνολογικών και των αναπτυξιακών πρακτικών·

21. τονίζει το γεγονός ότι η βία λόγω φύλου εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή και 
απαράδεκτη παραβίαση· καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση 
από την ΕΕ της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, με βάση 
μια ευρεία προσχώρηση, χωρίς περιορισμούς· καλεί επίσης τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να το 
πράξουν· χαιρετίζει ειδικότερα το έργο που επιτελεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO) 
ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την εκτελεστική νομοθεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις παρενέργειες της έμφυλης βίας, και να διασφαλίσει ότι 
διατίθενται στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, 
ώστε να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο·

22. εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των αναφορών που επισημαίνουν διακρίσεις 
εις βάρος όσων ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, ιδίως στον τομέα της μη 
διάκρισης, των γλωσσικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και του 
δικαιώματος στην ιδιοκτησία· υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι 
μία από τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ, καθώς και την υποχρέωση σεβασμού της 
πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 22 του Χάρτη· τονίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η διαφορετικότητα, 
θα πρέπει να προωθηθούν υποστηρικτικές δράσεις τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο 
και σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι η ενισχυμένη προώθηση της χρήσης περιφερειακών και 
μειονοτικών γλωσσών αποτελεί έναν τρόπο για την αντιμετώπιση των γλωσσικών 
διακρίσεων· τονίζει ειδικότερα τη σημασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες· σημειώνει με ανησυχία ότι, παρά την πραγματική σχέση τους με 
την ΕΕ, ορισμένοι επί μακρόν διαμένοντες κάτοικοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση 
στην ελεύθερη κυκλοφορία και δεν προστατεύονται από δικαιώματα που σχετίζονται με 
την καταπολέμηση των διακρίσεων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών σχετικά με το Minority Safe Pack· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για την εφαρμογή των συστάσεων του Minority Safe Pack·

23. τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται δεόντως οι διατάξεις του άρθρου 24 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Παιδιού, και ειδικότερα της έννοιας ότι το υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού είναι υψίστης σημασίας για οποιαδήποτε δράση των δημόσιων 
αρχών, μεταξύ άλλων για παράδειγμα σε αποφάσεις που σχετίζονται με διασυνοριακές 
διαφορές σχετικά με την επιμέλεια· υπενθυμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, το 
θεμελιώδες δικαίωμα του παιδιού να εισακούγεται, καθώς και το δικαίωμα να διατηρεί, 
κατ’ αρχήν, επαφή και με τους δύο γονείς, εκτός εάν αυτό είναι προδήλως αντίθετο 
προς τα υπέρτατα συμφέροντά του, και στη δική του γλώσσα, με στόχο τη διαφύλαξη 
της ποικιλόμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς του παιδιού·

24. ζητεί να αναληφθεί συντονισμένη δράση από την ΕΕ στον τομέα της προστασίας των 
παιδιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί η 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της 
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ΕΕ για την εξεύρεση κατάλληλων και έγκαιρων λύσεων σε υποθέσεις απαγωγής 
παιδιών· πιστεύει ότι η ΕΕ έχει ρόλο να διαδραματίσει στην προώθηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων και σε διεθνές επίπεδο·

25. επιμένει στην επικαιροποίηση των εξουσιών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, όπως 
προτείνεται από την πρόσφατη νομοθετική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την αναθεώρηση του καταστατικού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή4, ώστε να 
αναβαθμιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 42 και 43 του 
Χάρτη σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα και το δικαίωμα προσφυγής στον 
Διαμεσολαβητή, αντιστοίχως· υπενθυμίζει ότι ο νέος αυτός κανονισμός σχετικά με τους 
γενικούς όρους που διέπουν την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή, όπως 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, εξακολουθεί να εκκρεμεί εν αναμονή της έγκρισης του 
Συμβουλίου.

4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0080.
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