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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε πάντοτε υπέρμαχος της βελτίωσης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της εγγύησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και στον κόσμο. Για 
το λόγο αυτό φαίνεται πολύ καθυστερημένη η δημιουργία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του προτεινόμενου οργανισμού. Όντως με την ίδρυση του Οργανισμού, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι είναι ικανή να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 
πολιτικές της. Σε σχέση με την εντολή του (άρθρο 6 (2) της ΣΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων), ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώξει στενό συντονισμό και στενή 
συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους 
επικάλυψη. Όντως, θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τις πληροφορίες, τις αναλύσεις και το 
έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ειδικότερα τους μηχανισμούς του για την εποπτεία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία διαχωριστικών 
γραμμών και διπλών προτύπων που θα αποδυνάμωναν τη συνολική προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Πρωταρχικός ρόλος του Οργανισμού είναι να συνδράμει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, όταν ενεργούν εντός του πεδίου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, να 
συμμορφούνται με την υποχρέωσή τους στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου για το σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις πολιτικές τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίο να 
αντιμετωπισθεί η δυνατότητα ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, βάσει του δικαίου της ΕΕ και 
του διεθνούς δικαίου, καθίστανται εν δυνάμει υπεύθυνοι για οιεσδήποτε πράξεις που 
παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες και ότι συνεπώς ο Οργανισμός θα 
πρέπει να έχει την εντολή της επανεξέτασης κάθε πολιτικής η οποία θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μια τέτοια ευθύνη. Με αυτή την ιδιότητα ο Οργανισμός θα μπορούσε να 
ενεργήσει ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες.

Ο συμπληρωματικός ρόλος του Οργανισμού είναι να συνδράμει την ΕΕ στην υλοποίηση των 
εξωτερικών πολιτικών της, όταν αυτές απαιτούν αξιολόγηση της κατάστασης σε μια τρίτη 
χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 3, παράγραφος 4, της πρότασης της 
Επιτροπής). Είναι επίσης ανοικτός στην ενεργό συμμετοχή χωρών οι οποίες έχουν 
προσδιοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως υποψήφιες χώρες ή ενδεχόμενες υποψήφιες 
χώρες για προσχώρηση στην Ένωση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην πρότασή της 
(άρθρο 27). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δίδαγμα από παρελθούσες διευρύνσεις και θα 
βοηθήσει περαιτέρω στη διασφάλιση μιας ομαλής μελλοντικής ενσωμάτωσης στην ΕΕ 
υποψηφίων προς ένταξη χωρών. Επιπλέον, ένας παρεμφερής ρόλος του Οργανισμού 
απορρέει από συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες (άρθρο 3, παράγραφος 4, της πρότασης της 
Επιτροπής), ιδίως χώρες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, που 
περιλαμβάνει ρήτρα όρων όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή 
ρήτρα η οποία πρέπει να εφαρμόζεται αμοιβαίως.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως το θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από το λαό και μαζί 
με το Συμβούλιο εποπτεύει από πολιτικής πλευράς τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, πρέπει 
να μπορεί να απευθύνεται στις υπηρεσίες και στην εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού για 
μια πλήρως θεμελιωμένη γνώμη.

Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού καθώς και η ευθύνη του έναντι των 
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ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να αντιμετωπισθούν σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
καλούν την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Ο Οργανισμός αναφέρεται κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του στα 
θεμελιώδη δικαιώματα όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως 
θεσπίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
διακηρύχθηκε στη Νίκαια στις 7 
Δεκεμβρίου 2000.

2. Ο Οργανισμός αναφέρεται κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του στα 
θεμελιώδη δικαιώματα όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως 
θεσπίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
διακηρύχθηκε στη Νίκαια στις 7 
Δεκεμβρίου 2000, με τη δέουσα προσοχή 
στα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά που 
περιέχονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα 
Πρωτόκολλά της.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα υφιστάμενα βασικά 
πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θεσπίσθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης και 
ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 
του, ο Οργανισμός θα ασχολείται με την 
κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 

3. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 
του, ο Οργανισμός θα ασχολείται με την 
επίπτωση στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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μέλη της όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό 
δίκαιο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 
και των άρθρων 4 παράγραφος 1 στοιχείο 
(ε), 27 και 28.

και των κρατών μελών της όταν 
εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 και των 
άρθρων 4 παράγραφος 1 στοιχείο (ε), 27 και 
28.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία (α) ζητεί από τον Οργανισμό να καλύπτει όλες τις καταστάσεις στις 
οποίες η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπόκεινται στο κοινοτικό δίκαιο και ως εκ τούτου στην 
υποχρέωση να συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών πολιτικών τους· (β) περιγράφει το πεδίο δραστηριοτήτων του Οργανισμού όσον 
αφορά τις σχετικές νομικές δραστηριότητες της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 4

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, ο 
Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, παρέχει πληροφορίες και 
αναλύσεις επί ζητημάτων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που επισημαίνονται στο 
αίτημα όσον αφορά τις τρίτες χώρες με τις 
οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης ή συμφωνίες που περιλαμβάνουν 
διατάξεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή έχει ξεκινήσει ή σχεδιάζει να 
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ανάλογες 
συμφωνίες, ιδίως με χώρες που καλύπτονται 
από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, ο 
Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής ή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχει 
πληροφορίες και αναλύσεις επί ζητημάτων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
επισημαίνονται στο αίτημα όσον αφορά τις 
τρίτες χώρες στο βαθμό που αυτό είναι 
σχετικό με την υλοποίηση των πολιτικών 
της ΕΕ, όπως χώρες με τις οποίες η 
Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης ή συμφωνίες που περιλαμβάνουν 
διατάξεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή έχει ξεκινήσει ή σχεδιάζει να 
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ανάλογες 
συμφωνίες, ιδίως με χώρες που καλύπτονται 
από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διορθώνει τις προαναφερθείσες ελλείψεις (α) με την επέκταση της ευθύνης του 
Οργανισμού σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (όχι μόνον την Επιτροπή), (β) με τη σύνδεση των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού με όλες τις πολιτικές της ΕΕ για τις οποίες είναι σημαντική η 
συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες, (γ) ως εκ τούτου με την εκπλήρωση 
του πρωταρχικού στόχου του Οργανισμού ο οποίος είναι η εξασφάλιση ενός συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες ως 
αποτέλεσμα των πολιτικών της ΕΕ.
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Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (θ)

(θ) ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών 
εταίρων, των ερευνητικών κέντρων και των 
αντιπροσώπων των αρμόδιων δημόσιων 
αρχών και άλλων προσώπων ή φορέων που 
ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
ιδίως με τη δημιουργία δικτύων, την 
προώθηση του διαλόγου σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και με τη συμμετοχή όπου 
παρίσταται ανάγκη σε συζητήσεις ή σε 
συνεδριάσεις σε εθνικό επίπεδο·

(θ) ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών 
εταίρων, των ερευνητικών κέντρων και των 
αντιπροσώπων των αρμόδιων δημόσιων 
αρχών και άλλων προσώπων ή φορέων που 
ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα,
ειδικότερα σχετικά όργανα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένου του 
Επιτρόπου του για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, ιδίως με τη δημιουργία 
δικτύων, την προώθηση του διαλόγου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και με τη συμμετοχή 
όπου παρίσταται ανάγκη σε συζητήσεις ή σε 
συνεδριάσεις σε εθνικό επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού με υφιστάμενες παρεμφερείς δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην εξασφάλιση της συνέπειας και της 
συμπληρωματικότητας.

Τροπολογία 5
Άρθρο 9

Ο Οργανισμός συντονίζει τις 
δραστηριότητές του με τις δραστηριότητες 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως όσον 
αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 
βάσει του άρθρο 5. Προς το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 300 της Συνθήκης, 
συνάπτει συμφωνία με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης για να καθιερωθεί στενή 
συνεργασία Συμβουλίου της Ευρώπης και 
Οργανισμού. Η συμφωνία αυτή 
περιλαμβάνει την υποχρέωση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης να διορίζει 
ανεξάρτητο πρόσωπο ως μέλος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 11.

Ο Οργανισμός συντονίζει τις 
δραστηριότητές του με τις δραστηριότητες 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορά το 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του βάσει του 
άρθρο 5, με σκοπό την αποφυγή περιττής 
επικάλυψης δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται ήδη από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 300 της Συνθήκης, συνάπτει 
συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για 
να καθιερωθεί στενή συνεργασία 
Συμβουλίου της Ευρώπης και Οργανισμού. 
Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την 
υποχρέωση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
να διορίζει ανεξάρτητο πρόσωπο ως μέλος 
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στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 11, και στο 
Εκτελεστικό Γραφείο του, σύμφωνα με το 
άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι (α) να ενισχυθούν οι διατάξεις που αποσκοπούν στην 
αποφυγή επικάλυψης των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, και (β) να δοθεί στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης εκπροσώπηση στον Οργανισμό ισότιμη με εκείνη που επί του παρόντος 
διαθέτει στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, 
παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν πρακτικό μηχανισμό που θα συμβάλλει στην αποφυγή 
της επικάλυψης του έργου του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα εξασφαλίσει συνέπεια και 
συμπληρωματικότητα.

Τροπολογία 6
Άρθρο 11, παράγραφος 6

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με 
απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός 
όταν πρόκειται για τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία (α), (γ), (δ) και (ε) 
της παραγράφου 4, όπου απαιτείται 
πλειοψηφία των δύο τρίτων όλων των 
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 
η ψήφος του προέδρου. Το πρόσωπο που 
διορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης 
μπορεί να ψηφίζει μόνο στις αποφάσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) της 
παραγράφου 4.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με 
απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός 
όταν πρόκειται για τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία (α), (γ), (δ) και (ε) 
της παραγράφου 4, όπου απαιτείται 
πλειοψηφία των δύο τρίτων όλων των 
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 
η ψήφος του προέδρου. Το πρόσωπο που 
διορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης
δεν μπορεί να ψηφίζει στις αποφάσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία (γ), (δ), (ε), (στ), 
(η), (θ) και (ι) της παραγράφου 4.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να δοθεί στο άτομο που διορίζεται από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα όπως η έγκριση συμπερασμάτων και γνωμών επί 
γενικών θεμάτων, καθώς και διαδικασίες, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση 
της συνέπειας και της συμπληρωματικότητας με τα πρότυπα και τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.
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Τροπολογία 7
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται 
από το Εκτελεστικό Γραφείο. Το 
Εκτελεστικό γραφείο αποτελείται από τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και δύο 
αντιπροσώπους της Επιτροπής.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται 
από το Εκτελεστικό Γραφείο. Το 
Εκτελεστικό γραφείο αποτελείται από τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το πρόσωπο που 
διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από 
το Συμβούλιο της Ευρώπης και δύο 
αντιπροσώπους της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει τον ίδιο σκοπό όπως οι τροπολογίες 5, 6 και 7.


