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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 355.434v01-00)
Ignasi Guardans Cambó
Προαγωγή και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: ο ρόλος των εθνικών και 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων
(2005/2007(INI))

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον 
αφορά το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση:  Σεβασμός και 
προώθηση των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση1,

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

(πανομοιότυπο κείμενο με το πρώτο τμήμα της παραγράφου 3 του αρχικού κειμένου)
1. πιστεύει ότι τα υφιστάμενα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά μέσα επαρκούν για την 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ και αναγνωρίζει το γεγονός 
  

1 Ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2005, P5_TA(2004)0309, στο πλαίσιο της Έκθεσης της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, Εισηγητής:  Berichterstatter: Johannes Voggenhuber.
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ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει ήδη ενδελεχώς τη συμβατότητα με το Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όλων των νομοθετικών προτάσεων και όλων των 
σχεδίων πράξεων ως τμήμα των κανονικών διαδικασιών λήψεως αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

(Πανομοιότυπο κείμενο με το κείμενο της παλαιάς παραγράφου 3)
1. πιστεύει ότι τα υφιστάμενα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά μέσα επαρκούν για την 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ και αναγνωρίζει το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει ήδη ενδελεχώς τη συμβατότητα με το Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όλων των νομοθετικών προτάσεων και όλων των 
σχεδίων πράξεων ως τμήμα των κανονικών διαδικασιών λήψεως αποφάσεων· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί μια γενική βελτίωση των 
προτύπων στην ΕΕ στο σύνολό της με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
σε μεγαλύτερη έκταση·

Or. de

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό παρέχει τη δυνατότητα επωφελούς δικτύωσης των 
υφισταμένων οργάνων, μέσων και διαδικασιών με μια Υπηρεσία Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων·

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η διαδικασία κοινοτικοποίησης κατά την οποία η υφιστάμενη δομή 
πυλώνος προβλέπεται να καταργηθεί καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ (διαγραφή) και τη διασφάλιση ότι η ίδια η 
ΕΕ δεν παραβιάζει τα δικαιώματα αυτά υπό την ιδιότητά της ως φορέα χάραξης 
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πολιτικής· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται τόσο 
οποιαδήποτε επικάλυψη έργου στο πλαίσιο των ήδη υφισταμένων οργάνων, μέσων 
και διαδικασιών όσο και κάθε υπέρμετρη γραφειοκρατική προσέγγιση της ιδέας για 
την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. (διαγραφή) επισημαίνει, συνεπώς (διαγραφή), ότι θα ήταν τόσο δυνατό όσο και 
χρήσιμο να επιτευχθεί μια γενική βελτίωση των προτύπων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην ΕΕ στο σύνολό της και στα κράτη μέλη της, εξασφαλίζοντας 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
μεταξύ όλων των παραγόντων στο τομέα αυτό σε μεγαλύτερη έκταση, 
συμβάλλοντας στην παρακολούθηση της προτεινόμενης νομοθεσίας της ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση της νομοθεσίας και των τομέων πολιτικής της ΕΕ 
με τα πρότυπα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και διεξάγοντας έρευνες σε όλη την 
επικράτεια της ΕΕ σε οριζόντια βάση που θα εστιάζονται σε ειδικές ελλείψεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων··

Or. en

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4

4. (διαγραφή) διευκρινίζει ότι δεν τίθεται θέμα προετοιμασίας του εδάφους για κάτι 
ανάλογο με ένα νέο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ (διαγραφή) 
δεδομένου ότι η αντιμετώπιση ατομικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από την παρακολούθηση ενός πολιτικού 
συστήματος ή των νομικών του μέσων (διαγραφή),

Or. en

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 10
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι στις ισχύουσες Συνθήκες, και ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων που έχει ήδη επίσημα διακηρυχθεί, προβλέπονται ήδη επαρκείς 
βάσεις για την προώθηση των στόχων του Χάρτη με τη θέσπιση νέων μέσων στον 
τομέα αυτό, και ότι, συνεπώς, η δημιουργία ενός τέτοιου μέσου δεν συνδέεται 
υποχρεωτικά με την εξέλιξη της Συνθήκης για τη Θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Παναγιώτη Δημητρίου
Τροπολογία 12
Παράγραφος 5

5. υποστηρίζει την ιδέα μιας Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία συνοψίζει 
μια μη δικαστική προσέγγιση, στο βαθμό που η Υπηρεσία αυτή παρέχει προστιθέμενη 
αξία σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι τα βασικά της καθήκοντα θα πρέπει 
να είναι τα ακόλουθα:
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a) η εξασφάλιση γνωμοδοτήσεων και συστάσεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
που το ζητούν,

β) η υπόδειξη προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δυνατοτήτων βελτίωσης των 
πολιτικών τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιέχει ο Χάρτης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις αρχές του άρθρου 6 της Συνθήκης για την 
ΕΕ,

γ) η υπόδειξη προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων 
για την κάλυψη οιωνδήποτε ελλείψεων στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ένωσης,

δ) η προετοιμασία θεματικών εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί 
στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση,

ε) η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, η 
εξασφάλιση σχετικών πόρων και η δικτύωση με την κοινωνία των πολιτών,

στ) η παροχή ανεξάρτητων πληροφοριών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ που το ζητούν 
προκειμένου να γίνουν αντικειμενικότερες οι διαδικασίες που προβλέπονται στο 
Άρθρο 7 της Συνθήκης για την ΕΕ,

ζ) η εκπόνηση γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη συμβατότητα των σχεδιαζόμενων 
νομοθετικών διατάξεων και πολιτικών της ΕΕ με το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και τις αρχές του Άρθρου 6 της Συνθήκης για την ΕΕ, κατόπιν 
αιτήσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5

5. υποστηρίζει (διαγραφή) το σχέδιο για τη δημιουργία μιας Υπηρεσίας Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, η οποία συνοψίζει μια μη δικαστική προσέγγιση, στο βαθμό που η 
Υπηρεσία αυτή παρέχει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι 
τα βασικά της καθήκοντα θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης της 
νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ενίσχυση της 
χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας του έργου που πραγματοποιείται ήδη από 
τα κράτη μέλη, τις ΜΚΟ και άλλους φορείς στον τομέα αυτό και η εκπόνηση μελετών 
σε επίπεδο ΕΕ σε οριζόντια βάση οι οποίες θα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες 
ελλείψεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 14
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 15
Παράγραφος 6

6. υποστηρίζει τη σύσταση υπηρεσίας που θα μπορούσε να αποκαλείται το 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το οποίο θα 
αντιπροσώπευε προσέγγιση μη δικαστικού χαρακτήρα· πιστεύει ότι το 
παρατηρητήριο θα πρέπει να λειτουργεί ως εσωτερικό όργανο για την προαγωγή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ, όχι όμως παγκοσμίως, και να υιοθετήσει 
ενεργητική προσέγγιση κατά τη συλλογή δεδομένων που θα του επέτρεπε να 
βασίζεται στις δικές του πηγές πληροφοριών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος 
αυτού·

Or. en

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 16
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Παναγιώτη Δημητρίου

Τροπολογία 17
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 18
Παράγραφος 7

7. αντιλαμβάνεται ότι (διαγραφή) μια τέτοιου είδους υπηρεσία θα πρέπει να 
καταλαμβάνει ειδική θέση μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΕ και θα πρέπει να θεωρείται 
ως πλήρως ανεξάρτητη και υπεράνω οποιασδήποτε μομφής· πιστεύει ότι το 
Διοικητικό της Συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες του υψηλότερου επαγγελματικού διαμετρήματος από όλα τα 
κράτη μέλη οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν εγγυήσεις ότι δεν θα απομακρύνονται 
από τις θέσεις εργασίας τους καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους·

Or. en

Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 19
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 20
Παράγραφος 8

(σχεδόν πανομοιότυπο κείμενο με το κείμενο της παραγράφου 9 του αρχικού κειμένου)
8. υπογραμμίζει τη σημασία της καθιέρωσης μόνιμων και επίσημων δεσμών μεταξύ 

(διαγραφή) του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης· αντιλαμβάνεται ότι η Ένωση θα πρέπει να συνάψει 
συμφωνία, εξ ονόματος (διαγραφή) του Παρατηρητηρίου , με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 300 της Συνθήκης, 
προκειμένου να δημιουργηθεί στενή συνεργασία μεταξύ των δύο μερών.

Or. en
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Τροπολογία: Παναγιώτη Δημητρίου

Τροπολογία 21
Παράγραφος 8

8. είναι της γνώμης ότι το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας θα πρέπει να 
αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ότι το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι αρμόδιο 
μόνον για το ετήσιο πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση της 
Υπηρεσίας· πιστεύει ότι η εκτέλεση του έργου και της εντολής της Υπηρεσίας θα 
πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα Επιστημονικής Επιτροπής η οποία θα πρέπει να 
αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων (διαγραφή), συμπεριλαμβανομένων (διαγραφή) πρώην μελών 
συνταγματικών δικαστηρίων, πρώην γενικών εισαγγελέων, ακαδημαϊκών και 
ακτιβιστών·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 22
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. υποστηρίζει την άποψη ότι τα άτομα που θα διευθύνουν τη νέα Υπηρεσία θα πρέπει 
να υπόκεινται προηγουμένως σε ακρόαση ενώπιον του Κοινοβουλίου, το οποίο θα 
είχε, με τον τρόπο αυτό, τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις τους στους 
υποψήφιους που προτείνουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη υπεύθυνων θέσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 23
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Reinhard Rack

Τροπολογία 24
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Παναγιώτη Δημητρίου

Τροπολογία 25
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει τη σημασία της καθιέρωσης μόνιμων και επίσημων δεσμών μεταξύ της 
Υπηρεσίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης· αντιλαμβάνεται ότι η Ένωση θα πρέπει 
να συνάψει συμφωνία (διαγραφή) με το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να 
δημιουργηθεί στενή συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο Άρθρο 300 της Συνθήκης (διαγραφή).

Or. en

Τροπολογία: Παναγιώτη Δημητρίου

Τροπολογία 26
Παράγραφος 9α (νέα)

9a. επισημαίνει ότι η υπηρεσία θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το δίκτυο 
ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ· πιστεύει ότι κατά τον καθορισμό της 
εντολής της Υπηρεσίας θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα αποφεύγονται οι διπλές 
εργασίες και η επικάλυψη του έργου του δικτύου ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων·

Or. en
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