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Η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής στοχεύει κατά πρώτο λόγο στην διασαφήνιση και την 
πιο ενισχυμένη θεμελίωση μιας διαδικασίας, η οποία αποτελεί συνήθη πρακτική από το 2001 
και αφορά τον έλεγχο συμβατότητας των νομοθετικών πράξεων με τις διατάξεις του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επομένως, ουσιαστικά δεν πρόκειται για μια καινοτομία, 
αλλά ο στόχος είναι να γίνουν γενικά πιο εμφανή για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και τους 
πολίτες τα αποτελέσματα ενός ελέγχου που διεξάγεται από την Επιτροπή στον τομέα των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ο εν λόγω έλεγχος, ο οποίος οφείλει να έχει «συστηματικό» και «αυστηρό» χαρακτήρα –
έννοιες που χρήζουν σχολιασμού– πρέπει να εκτελεστεί σε δύο επίπεδα: στην αξιολόγηση 
αντικτύπου (impact assessment), η οποία ενδείκνυται να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν 
πληρέστερη και διεξοδικότερη ανάλυση των διαφόρων συνεπειών για τα ατομικά 
δικαιώματα, και στην αιτιολογική έκθεση, η οποία ενδείκνυται να περιλαμβάνει, στην 
περίπτωση ορισμένων νομοθετικών προτάσεων, ειδικό κεφάλαιο για τη νομική αιτιολόγηση 
του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο εισηγητής επικροτεί την εν λόγω πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία έχει τη σωστή 
κατεύθυνση, αλλά θέλει να επισημάνει ορισμένες πτυχές της επιλεχθείσας πρακτικής, οι 
οποίες, κατά την άποψή του, πρέπει να αξιολογηθούν με κριτική ματιά.

Θέση του εισηγητή

Η πρώτη παρατήρηση αφορά τον ρόλο της Επιτροπής κατά την παρακολούθηση του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θεσπίζονται στον Χάρτη. Διαπιστώνουμε ότι 
μπορεί μεν η διαδικασία που προβλέπεται γι’ αυτόν τον σκοπό από την Επιτροπή να είναι η 
ενδεδειγμένη και η κατάλληλη, αλλά πρόκειται για μια μονόπλευρη διαδικασία με καθαρά 
εσωτερικό χαρακτήρα. Όπως διαπίστωσε η Βρετανική Βουλή των Λόρδων στην 16η έκθεση 
της  συνόδου 2005-2006, «όσο αξιόλογα και αν είναι τα εσωτερικά καθεστώτα , η εμπειρία 
[…] αποδεικνύει ότι ίσως χρειάζεται ανεξάρτητη εκτίμηση εκτός της κυβέρνησης για να 
υπάρξει ενημέρωση και, όπου κριθεί αναγκαίο, δράση ως έλεγχος κατά τη διάρκεια της 
νομοθετικής διαδικασίας»1.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτή είναι μια πειστική άποψη και ότι ως εκ τούτου πρέπει να 
επιδιωχθεί ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και του μελλοντικού 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό θα σήμαινε 
συγκεκριμένα ότι πρέπει να γίνει προσαρμογή του άρθρου 34 του Κανονισμού του, δηλαδή 
να οριστεί, όπως γίνεται ήδη για την Επιτροπή Προϋπολογισμών αναφορικά με τις επιπτώσεις 
για τον προϋπολογισμό και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αναφορικά με τις νομικές 
βάσεις, ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα αναλάβει να ελέγχει ποιον αντίκτυπο έχουν  
στα θεμελιώδη δικαιώματα νέα μέτρα ή  διατάξεις, τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τα 
δικαιώματα των πολιτών. Εδώ θα μπορούσε να ζητηθεί η υποστήριξη του νέου Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος αναφέρεται βέβαια στην πρόταση της Επιτροπής, αλλά ο 
ρόλος που θα του ανατεθεί, παραμένει ακόμα αρκετά ασαφής..  Κατά την άποψη του 
εισηγητή, το σημείο αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Ένα ενδεχόμενο, το οποίο πρέπει επίσης να εξεταστεί, για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας 
  

1 Βουλή των Λόρδων, Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 16η έκθεση της συνόδου 2005-06, «Human Rights 
Proofing EU Legislation», 29 Νοεμβρίου 2005, παρ. 149.
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ομάδας εργασίας που θα συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, είναι η συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων στη διαδικασία ελέγχου της συμβατότητας με τον Χάρτη. Σχετικά με αυτό, η 
Βουλή των Λόρδων στην προαναφερθείσα έκθεσή της διαπιστώνει ότι «η μεγαλύτερη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων θα μπορούσε να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος που παρατηρείται στους 
μηχανισμούς που προωθούνται από την ανακοίνωση»1.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται για να αποφασιστεί αν 
μια νομοθετική πρόταση θα ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητά της με τον Χάρτη. Κατά την 
άποψη του εισηγητή, σε αυτό το θέμα η πρόταση της Επιτροπής είναι αρκετά ανακριβής. 
Μέχρι σήμερα, για να συμπεριληφθεί η αιτιολογική σκέψη περί «τήρησης του Χάρτη» οι 
νομοθετικές προτάσεις έπρεπε να σχετίζονται «κατά συγκεκριμένο τρόπο με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα». Τώρα όμως για την αιτιολογική σκέψη της «τήρησης του Χάρτη» είναι 
καθοριστικά δύο κριτήρια: Όταν πρόκειται για νομοθετική πρόταση, η οποία συνεπάγεται 
«την περιστολή ενός θεμελιώδους δικαιώματος», η οποία πρέπει υποχρεωτικά να 
αιτιολογείται, και όταν η νομοθετική πρόταση αποσκοπεί «στην υλοποίηση ή την προώθηση
ενός επιμέρους θεμελιώδους δικαιώματος»2.

Αντιθέτως ο εισηγητής θεωρεί ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται σε 
αυστηρό έλεγχο. Επομένως η Επιτροπή καλείται να αιτιολογήσει σε κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά γιατί θεωρεί ότι η πρότασή είναι συμβατή με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κατά την 
άποψη του εισηγητή, αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί να απαιτηθεί από έναν 
«συστηματικό» έλεγχο. Εκτός αυτού, ο εν λόγω έλεγχος πρέπει να διεξάγεται κατά τη 
διάρκεια ολόκληρης της νομοθετικής διαδικασίας και στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Όπως 
παραδέχεται η ίδια η Επιτροπή, «τα προβλήματα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
ενίοτε δεν ανακύπτουν παρά μόνο στο πλαίσιο των λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής»3. 
Ωστόσο προβλήματα μπορούν να ανακύψουν και όσον αφορά τις τροπολογίες, οι οποίες 
εκπονούνται για την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Και σε αυτό το σημείο ο εισηγητής 
συμμερίζεται απόλυτα την άποψη της Βουλής των Λόρδων, η οποία διαπιστώνει ότι «το 
δικαίωμα της Επιτροπής να ασκήσει προσφυγή ακύρωσης είναι ασφαλώς η έσχατη λύση και 
η άσκησή του μπορεί να περιπλεχθεί από πολιτικούς και διαδικαστικούς παράγοντες». 
Γι’ αυτόν τον λόγο, καλό θα ήταν να απορρίπτει η Επιτροπή στη διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας κάθε τροπολογία, με την οποία μπορεί να παραβιαστεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα. 
Κατά την άποψη του εισηγητή, στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κάθε τέτοια αντίρρηση της Επιτροπής θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ως 
αποτέλεσμα την παραπομπή στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. , Η Επιτροπή όμως θα 
πρέπει να διατηρεί και το δικαίωμα να αποσύρει την πρότασή της εφόσον κριθεί αναγκαίο, 
πριν αυτή εγκριθεί από το Συμβούλιο4. Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή στην 
παράγραφο 29 της πρότασής της ανακοινώνει ότι διατηρεί την ευχέρεια να υποβάλει, «με την 
επιφύλαξη της πολιτικής ανάλυσης των δεδομένων της εκάστοτε υπόθεσης», προσφυγή 
ακυρώσεως για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε μια τέτοια περίπτωση οι 
νομικές απόψεις πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των πολιτικών απόψεων, γιατί αυτό 
αποτελεί μια από τις βάσεις της νομικής ασφάλειας και επομένως και του κράτους δικαίου.

  
1 Βουλή των Λόρδων, ο.π., παράγραφος 110.
2 COM (2005) 172 τελ., παρ. 22.
3 COM (2005) 172 τελικό, σ. 14.
4
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Τέλος, η τρίτη και τελευταία παρατήρηση αφορά την απόφαση της Επιτροπής να μην 
δημιουργήσει ειδική κατηγορία για τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την αξιολόγηση 
αντικτύπου. Αντ’ αυτού η Επιτροπή προτίμησε να κατατάξει τις απόψεις που αφορούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στις τρεις υπάρχουσες κατηγορίες των οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο εισηγητής διαφωνεί κάθετα με αυτή την πρόθεση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή προβάλλει το επιχείρημα ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα του Χάρτη 
είναι ποικίλα και αφορούν το σύνολο των τομέων». Ωστόσο, κατά την άποψη του εισηγητή, 
ειδικά αυτό το επιχείρημα, συνηγορεί υπέρ της δημιουργίας μιας ειδικής κατηγορίας, με την 
οποία αποτρέπεται κυρίως το ενδεχόμενο να αγνοηθούν συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία 
δεν εντάσσονται ειδικά σε μια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η δημιουργία μιας 
ειδικής κατηγορίας θα μπορούσε να συμβάλει στο να είναι «εμφανείς» οι προσπάθειες της 
Επιτροπής όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, πράγμα που ανήκει 
στους δηλωμένους στόχους της Επιτροπής .1

Ο εισηγητής θεωρεί ότι όσα προαναφέρθηκαν πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν υποβληθεί το 
2007 στην ομάδα των Επιτρόπων για τα «Θεμελιώδη δικαιώματα, την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την ισότητα ευκαιριών» ο γενικός απολογισμός του εσωτερικού ελέγχου, που 
προβλέπεται σε αυτή την ανακοίνωση.

Προώθηση μιας καλλιέργειας νοοτροπίας σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Επί του παρόντος δεν υφίσταται σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο να επιτρέπει να 
εντοπίζεται συστηματικά ο κίνδυνος μιας σαφούς παραβίασης των αρχών βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 ΣΕΕ από ένα κράτος μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, το 
Συμβούλιο μπορεί «βάσει αιτιολογημένης προτάσεως του ενός τρίτου των κρατών, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής» να διαπιστώσει την ύπαρξη ενός τέτοιου 
κινδύνου και παράλληλα να ζητήσει από ανεξάρτητες προσωπικότητες να υποβάλουν έκθεση 
για την κατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος. Ωστόσο δεν καθίσταται γνωστό σε ποια βάση 
μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους προτάσεις. Με άλλα λόγια η Συνθήκη προβλέπει μια 
διαδικασία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα αντίδρασης σε έναν κίνδυνο, αλλά δεν προβλέπει 
διαδικασία που θα επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου ή την αντιμετώπισή του 
όσο είναι ακόμα εν τω γενέσθαι. Κατά την άποψη του εισηγητή, εδώ υπάρχει ένα κενό το 
οποίο πρέπει να καλυφθεί. Από το δικαίωμα πρωτοβουλίας του για κίνηση διαδικασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ απορρέει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια 
αναπόφευκτη, αυτόνομη ευθύνη για τη δημιουργία ενός ενδεδειγμένου συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 έχουν δικαίωμα πρότασης 
και το ένα τρίτο των κρατών μελών και η Επιτροπή, ένα τέτοιο σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης θα έπρεπε να δημιουργηθεί με στενή συνεργασία και αμοιβαία συνεννόηση. 
Αν θέλουμε πραγματικά να προαγάγουμε μια «καλλιέργεια νοοτροπίας σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων», όπως αναφέρει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, πρέπει να 
εξοπλιστούμε με τα απαραίτητα μέσα, προκειμένου να μην μπορεί να υπάρξει αμφιβολία για 
την αξιοπιστία τέτοιων δηλώσεων.

Ο εισηγητής θα ήθελε να αναφερθεί σε άλλες δύο παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να ληφθούν 
υπόψη από την Επιτροπή σε περαιτέρω προβληματισμούς της. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ξεπερνά σαφώς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

  
1 COM (2005) 172 τελικό, παράγραφος 31.
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στον τομέα των κοινωνικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στον σεβασμό αυτών των «νέων» κοινωνικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
που αποτελούν την ουσιαστική ιστορική «προστιθέμενη αξία» του Χάρτη. Στο πλαίσιο της 
ένταξης νέων μελών και των τρεχουσών ενταξιακών διαπραγματεύσεων, σήμερα αυξάνονται 
οι εκκλήσεις για μια διαδικασία εποπτείας, προκειμένου να μπορεί να διασφαλισθεί η 
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στα νέα κράτη μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο. Πρέπει να εξεταστεί το θέμα 
της συμπερίληψης του μελλοντικού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε μια τέτοια 
ενδεχόμενη διαδικασία εποπτείας.

Για να προαχθεί μια «καλλιέργεια νοοτροπίας σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων» 
πρέπει να τεθούν και τα ερωτήματα αν αξιοποιήθηκε επαρκώς η εργασία του δικτύου 
εμπειρογνωμόνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, το οποίο εδώ και τρία χρόνια εκπονεί 
ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΕΕ με βάση τη 
συστηματική ανάλυση της τήρησης των άρθρων του Χάρτη, μήπως η εν λόγω έκθεση πέρα 
από τις νομικές πτυχές της θα έπρεπε να υπόκειται και σε μία «πολιτική αξιολόγηση» και πώς 
θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με τις παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που διαπιστώνονται στην εν λόγω έκθεση. To EK ως άμεσα εκλεγμένη 
εκπροσώπηση των ευρωπαίων πολιτών έχει τον ρόλο του θεματοφύλακα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη ότι «κατά την άσκηση της ιδιαίτερης 
αυτής αποστολής του, το Κοινοβούλιο πρέπει να επιδεικνύει αμεροληψία για την προάσπιση 
κοινών αρχών, αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων με τον πλέον προσεκτικό, υπεύθυνο και 
δίκαιο τρόπο»1. Επειδή η αρμοδιότητα για την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης θα μεταβιβαστεί 
μελλοντικά στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καλό θα ήταν να εξετάσουμε τώρα 
πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί συγκεκριμένα αυτή η έκθεση.

Το ΕΚ από την πλευρά μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των άρθρων 91 και 
115 του Κανονισμού του, ώστε να καταστεί εφικτό τα ψηφίσματα που υποβάλλονται στην 
ολομέλεια να αφορούν και την κατάσταση στα κράτη μέλη της ΕΕ. Επειδή γενικά πρόκειται 
για επείγοντα ψηφίσματα, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε η Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
έχουν τη δυνατότητα για μια πρώτη απάντηση. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση 
της αξιοπιστίας, εφ’ όσον γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η «εσωτερική» και η «εξωτερική» 
διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δύσκολο να διαχωριστούν.

Στο πνεύμα μιας συνεχούς «εποπτείας» τίθεται και το ερώτημα με ποια μέσα μπορεί να 
επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο μια πραγματική συνέργεια ανάμεσα στην ΕΕ και ιδίως στο 
ΕΚ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησε το Συμβούλιο της Ευρώπης 
σε αυτόν τον τομέα, καλό θα ήταν να συναφθούν συμφωνίες βάσει των άρθρων 300 ΣΕΚ και 
24 και 38 ΣΕΕ, προκειμένου να προαχθούν η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, ως 
βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  
1 Βλέπε ψήφισμα της 20ής Απριλίου 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Σεβασμός και προώθηση των αξιών στις 
οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (COM (2003) 606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).


