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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. υπογραμμίζει τον μεγάλο αριθμό αναφορών που έχουν υποβληθεί από πολίτες, οι 
οποίοι ανησυχούν για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στις αντίστοιχες χώρες τους 
και για τις συνέπειες των παραβιάσεων αυτών στη ζωή τους· τονίζει ότι η πλήρης 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης σε ολόκληρη την επικράτειά της 
μπορεί να διασφαλιστεί μόνον όταν άπαντα τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με όλες τις 
κρατοδικαιϊκές αρχές, καθόσον οι ελλείψεις σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο και 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Ένωση στο σύνολό της·

2. επισημαίνει ότι, η έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου δεν καλύπτει, 
παρά τις επανειλημμένες προς τούτο εκκλήσεις του Κοινοβουλίου, τους τομείς της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε στην επόμενη έκθεσή της να εξεταστούν ισότιμα όλες οι θεμελιώδεις αξίες της 
Ένωσης· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξασφαλίσει, στο πλαίσιο της 
ετήσιας αυτής διαδικασίας, τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις πλήρους αξιοπιστίας, και ότι πρέπει επιπλέον να 
παράσχει σαφή στοιχεία όσον αφορά τη λήψη επακόλουθων μέτρων σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν ελλείψεις· 

3. επικρίνει την αποτυχία του Συμβουλίου να σημειώσει πρόοδο με την επιβολή στις εν 
εξελίξει διαδικασίες κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, γεγονός που 
επιβεβαιώνει πως η Ένωση παραμένει θεσμικά ανεπαρκώς εξοπλισμένη για να 
αντιμετωπίσει παραβιάσεις του κράτους δικαίου· τονίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, όλα 
τα διαθέσιμα σε επίπεδο Ένωσης εργαλεία, όπως οι διαδικασίες επί παραβάσει, οι 
διαδικασίες που κατοχυρώνονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και στον 
κανονισμό περί καθεστώτος αιρεσιμότητας1, το πλαίσιο για το κράτος δικαίου και το 
άρθρο 7 της ΣΕΕ, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως και αποτελεσματικά για να 
αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου· υπογραμμίζει τις υψηλές 
προσδοκίες που εκφράζουν μέσω των αναφορών τους οι πολίτες, οι οποίοι ζητούν να 
υπάρξει κατάλληλη και ταχεία αντίδραση σε ενωσιακό επίπεδο για να τερματιστούν οι 
εν λόγω παραβιάσεις·

4. επικρίνει το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα κράτη 
μέλη συνιστούν σοβαρή απειλή για την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, 
αυξάνοντας την επιρροή που ασκούν η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία στη 
λειτουργία της δικαιοσύνης, γεγονός που έχει αναγκάσει την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει και να εκφράσει ανησυχίες στο πλαίσιο των διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ·

5. τονίζει ότι, εξ αφορμής της πανδημίας COVID-19, έχει επιβεβαιωθεί πόσο σημαντικό 

1 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης.
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είναι να ενισχυθούν τόσο η ανεξάρτητη δημοσιογραφία όσο και η πρόσβαση σε 
πολυφωνική ενημέρωση ως βασικοί μοχλοί προαγωγής του κράτους δικαίου και της 
δημοκρατικής λογοδοσίας, ούτως ώστε να παρέχονται στους πολίτες τεκμηριωμένες 
πληροφορίες, κάτι που θα συμβάλλει και στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, γυναίκες ιδίως δημοσιογράφοι 
αντιμετωπίζουν σε αυξανόμενο βαθμό σωματικές απειλές και παρενόχληση μέσω του 
διαδικτύου·

6. υπογραμμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη πρόσφατα2 ότι οι 
οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών πρέπει να είναι σε θέση να δρούν χωρίς 
αδικαιολόγητες παρεμβάσεις του κράτους, αναγνωρίζοντας ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια μίας δημοκρατικής και 
πλουραλιστικής κοινωνίας· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι 
ορισμένες ΜΚΟ που δρουν στον τομέα της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων των 
ΛΟΑΔΜ+ αποτελούν αντικείμενο συκοφαντικής δυσφήμισης και αντιμετωπίζουν 
σοβαρούς περιορισμούς στους κοινωνικούς χώρους στους οποίους μπορούν να 
αναπτύξουν τη δράση τους.

2 Απόφαση της 18ης Ιουνίου 2020, στην υπόθεση C-78/18, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, EU:C:2020:476, 
σκέψεις 112 και 113.


