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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπής, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η δημιουργία της Υπηρεσίας δεν συνδέεται αναγκαστικά με την τύχη 
της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη δεδομένου ότι ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αποτελεί ήδη τετελεσμένο γεγονός και ότι υπάρχει 
επαρκής βάση στις υφιστάμενες Συνθήκες για τη διεύρυνση των στόχων του Χάρτη 
ιδρύοντας μια Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

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 ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι η ίδια η ΕΕ δεν παραβιάζει 
τα δικαιώματα αυτά υπό την ιδιότητά της ως φορέα χάραξης πολιτικής· ως εκ τούτου 
είναι της γνώμης ότι το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα πρέπει να 
παρακολουθείται διαρκώς·

3.. 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·

4. τονίζει ότι δεν τίθεται θέμα προετοιμασίας του εδάφους για κάτι ανάλογο με ένα 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ· συνειδητοποιεί ότι η αντιμετώπιση 
ατομικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα 
από την παρακολούθηση ενός πολιτικού συστήματος ή των νομικών του μέσων, που 
ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα γενικώς αναγνωρισμένα πρότυπα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

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 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·

6. υπογραμμίζει ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα εσωτερικό όργανο για την 
προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ αλλά όχι παγκοσμίως· αναμένει ότι 
η Υπηρεσία θα υιοθετήσει μια ενεργητική προσέγγιση όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων 
πράγμα που θα της επιτρέψει να βασίζεται στις δικές της πηγές πληροφοριών όταν θα 
διεκπεραιώνει αυτό το έργο·
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7. αντιλαμβάνεται ότι η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα καταλαμβάνει ειδική θέση 
μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΕ και θα πρέπει να θεωρείται ως πλήρως ανεξάρτητη και 
υπεράνω οποιασδήποτε μομφής· πιστεύει ότι η Υπηρεσία θα απολαμβάνει ενισχυμένης 
νομιμότητας εάν τα διαχειριστικά της όργανα διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

8. είναι της γνώμης ότι το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας θα πρέπει να αποτελείται 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα πρώην μελών συνταγματικών δικαστηρίων· πιστεύει ότι το διοικητικό 
συμβούλιο θα είναι πλήρως ουδέτερο και αμερόληπτο μόνον εφόσον τα μέλη του δεν θα 
μπορούν να απομακρύνονται από τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους·

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, εξ ονόματος της Υπηρεσίας, 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.
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