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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 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. εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θέση που υιοθέτησε η Επιτροπή στο θέμα του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αποτελεί την καλύτερη αφετηρία για τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης προστασίας και προβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. ευελπιστεί ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία, με την οποία η Επιτροπή σκοπεύει να 
εφαρμόσει το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης στις νομοθετικές της 
προτάσεις, θα έχει πρακτική και συγκεκριμένη εφαρμογή·

3. εκτιμά ότι η προσοχή της Επιτροπής στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
καθόλη τη νομοθετική διαδικασία πρέπει να αντιμετωπισθεί θετικά· ωστόσο, επισημαίνει 
την ανάγκη να ενισχυθεί η ανάμιξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως κατεξοχήν 
δημοκρατικού οργάνου, στη διαδικασία ελέγχου της συμβατότητας των νομοθετικών 
προτάσεων με τα δικαιώματα που θεσπίζει ο Χάρτης·

4. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει ειδική διαδικασία προειδοποίησης για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο·

5. θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω ανάμειξη των κοινοβουλευτικών επιτροπών στον 
έλεγχο της συμβατότητας των νομοθετικών προτάσεων με τα θεμελιώδη δικαιώματα· 
συγκεκριμένα, προτείνει τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κατά τρόπον ώστε:

- η αρμόδια για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων επιτροπή να 
πραγματοποιεί αξιολόγηση αντικτύπου για όλες τις νομοθετικές προτάσεις της 
Επιτροπής που ενδέχεται να επηρεάσουν τα ίδια τα δικαιώματα που θεσπίζει ο 
Χάρτης·

- κάθε φορά, στο πλαίσιο μιας νομοθετικής διαδικασίας, που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ή μια κοινοβουλευτική του επιτροπή, εγείρει πρόβλημα που αφορά την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το σχετικό ζήτημα να παραπέμπεται στην 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή του για έλεγχο, με παράλληλη εξασφάλιση του 
απαραίτητου, για το σκοπό αυτό, συντονισμού·

6. υπογραμμίζει ότι, παρά την ύπαρξη γενικών μηχανισμών διαβούλευσης, έχει σημασία η 
μεγαλύτερη ανάμιξη των ανεξάρτητων εξωτερικών οργανώσεων και φορέων, που 
ασχολούνται ειδικά  με θέματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα· για το 
σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να προβλέψει ειδικό μηχανισμό διαβούλευσης με αυτούς 
στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης των νομοθετικών προτάσεων που έχουν 
αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα·

7. θεωρεί απαραίτητο να μπορεί ο μελλοντικός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με 
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δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων, να 
συμμετέχει, με την έκδοση γνωμοδοτήσεων και/ή συστάσεων σχετικά με θέματα που 
αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και που εγείρονται κατά την εκπόνηση νομοθετικής 
πρότασης ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης νομοθετικής διαδικασίας·

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι ο συστηματικός εσωτερικός έλεγχος του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο στάδιο της εκπόνησης των νομοθετικών προτάσεων να 
4εξετάζεται στο πλαίσιο ειδικής αιτιολογικής έκθεσης, στόχος της οποίας θα είναι η 
νομική αιτιολόγηση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών·

9. υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να υπάρχουν κατάλληλες μέθοδοι επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
εσωτερικό έλεγχο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με την εκπόνηση 
σχετικών περιοδικών εκθέσεων, μεταξύ άλλων.


