
PR\560833EL.doc PE 355.520v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2005/2007(INI)

17.3.2005

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
για την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: ο ρόλος 
των εθνικών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (2005/2007(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Kinga Gál 



PE 355.520ν02-00 2/12 PR\560833EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................8



PR\560833EL.doc 3/12 PE 355.520v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: ο ρόλος των 
εθνικών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
(2005/2007(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνταγματική Συνθήκη που υπεγράφη από τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων στις 29 Οκτωβρίου 2004, η οποία περιλαμβάνει το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο μέρος της,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα Ι-2 
και Ι-9 της συνταγματικής συνθήκης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων -
Έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης» (COM(2004)0693),

– έχοντας υπόψη το συμπέρασμα του δημόσιου σεμιναρίου που διεξήχθη στις 25-26 
Απριλίου με πρωτοβουλία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων (A****/2005),

Το συνταγματικό πλαίσιο της ΕΕ ως νέα ώθηση στα θεμελιώδη δικαιώματα

1. εκτιμά ότι η αποτελεσματική προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας στην Ευρώπη και ουσιώδη προϋπόθεση για τη 
δημιουργία του χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης·

2. επισημαίνει το γεγονός ότι η ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη 
Συνταγματική Συνθήκη και η μελλοντική προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
(ΕΣΔΑ) επιφέρουν θεμελιώδεις θεσμικές και συνταγματικές αλλαγές και ουσιαστικά 
αυξάνουν τη νομική υποχρέωση της Ένωσης να διασφαλίσει την ενεργή προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής·

3. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται μία διαδικασία κατά την οποία η αρχική 
επικέντρωσή της στην αγορά συμπληρώνεται προοδευτικά με στοιχεία που ενυπάρχουν 
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σε μία πολιτική κοινότητα·

4. επισημαίνει ότι η ανάγκη για επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην εγγύηση των ατομικών 
ελευθεριών και στην εδραίωση και ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας προέκυψε κατά 
τα πρόσφατα έτη ως προτεραιότητα για τη χάραξη πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς νέες μορφές τρομοκρατίας αύξησαν περαιτέρω την ανάγκη για επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών στόχων και για εξεύρεση επαρκών τρόπων ώστε να 
συμβιβαστούν·

5. θεωρεί ουσιώδη τη διασφάλιση νομικής βεβαιότητας και συνοχής στον τομέα της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη και την εγγύηση της 
διαφάνειας και της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων αυτών·

6. επισημαίνει ότι η διαφάνεια είναι μία δημοκρατική αρχή ουσιαστική για τη σχέση 
ανάμεσα στην Ένωση και τους πολίτες της, στη δικαστική και τη νομοθετική εξουσία της 
Κοινότητας, στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και στην ΕΕ και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης·

7. επισημαίνει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη μοιράζονται από κοινού την αρμοδιότητα για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τηρώντας ταυτόχρονα την αρχή της επικουρικότητας·

8. επισημαίνει ότι έχουν συσταθεί εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορα 
κράτη μέλη,  σύμφωνα με τις «Αρχές των Παρισίων» των Ηνωμένων Εθνών, ενώ μία από 
τις λειτουργίες αυτών των φορέων είναι η επανεξέταση των κυβερνητικών πολιτικών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα προς αποφυγή ελλείψεων και σύσταση βελτιώσεων, καθώς η 
αποτελεσματικότητα έγκειται στην πρόληψη και όχι στην επίλυση προβλημάτων·

Προς μία πολιτική της ΕΕ στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων

9. χαιρετίζει την υπογραφή της Συνταγματικής Συνθήκης, η οποία προβλέπει την πλήρη 
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου για το χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, την 
προσχώρηση στην ΕΣΔΑ, την ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη 
Συνθήκη και πιο εκτενή χρήση της διαδικασίας συναπόφασης, ενισχύοντας έτσι το ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

10. εκτιμά ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να γνωρίζουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα 
πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται ενεργά – οι δύο στόχοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – και να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση της 
νομοθεσίας·

11. χαιρετίζει το γεγονός ότι, κατόπιν αίτησης του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος Barroso 
αποφάσισε να συστήσει μία ομάδα Επιτρόπων για τα «θεμελιώδη δικαιώματα, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την ίση μεταχείριση»· καλεί την Επιτροπή και ειδικά 
την ομάδα Επιτρόπων για τα θεμελιώδη δικαιώματα να εκπονήσουν μία ολοκληρωμένη 
και συνεκτική στρατηγική για την εξέταση του βαθμού εφαρμογής των θεμελιωδών και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους·

Συνεργασία με εθνικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εθνικά κοινοβούλια
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12. υποστηρίζει την καθιέρωση συνεχούς διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα 
εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών·

13. είναι της γνώμης ότι η συλλογή δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα, όπως και η 
μεθοδολογική εργασία η οποία θα καταστήσει δυνατή τη σύγκριση και την ανάλυση των 
δεδομένων· εκτιμά ότι οι εθνικοί φορείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο θέμα 
αυτό·

14. αποφαίνεται ότι πρέπει να αναπτυχθεί μία συστηματική εκτίμηση επιπτώσεων κάθε νέας 
νομοθεσίας και ότι, ως προς αυτό, οι εθνικές διαδικασίες εκτίμησης πρέπει να 
εναρμονιστούν και πρέπει να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Συνεργασία με τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

15. υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο των διαφόρων μηχανισμών εποπτείας και οργάνων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τον Οργανισμό να βασιστούν σε αυτή την εμπειρία, να εξετάσουν 
αυτούς τους μηχανισμούς και να αξιοποιήσουν τις προδιαγραφές που ανέπτυξε το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και τα άλλα ουσιώδη αποτελέσματα του έργου του· πιστεύει 
ακράδαντα ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να οδηγήσει σε πτώση των προδιαγραφών 
της ΕΕ·

16. πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα λειτουργικό μοντέλο συνεργασίας και ότι πρέπει να 
υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις στην προσεχή νομοθετική πρόταση της Επιτροπής
σχετικά με τον Οργανισμό, στις οποίες θα περιλαμβάνεται μία θεσμοθετημένη σύνδεση 
ανάμεσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το μελλοντικό Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, τόσο για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης όσο και για να δοθούν στον 
Οργανισμό όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες·

Ο Οργανισμός ως επιχειρησιακό μέσο για το σύνολο της πολιτικής της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα

17. επισημαίνει ότι η σύσταση του Οργανισμού θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών·

18. εκτιμά ότι, εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι απολύτως αναγκαία η δημιουργία φορέων 
αρμόδιων για την εποπτεία ειδικών πτυχών της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλη την Ένωση (όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων) ώστε να 
βελτιωθεί η εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ σε όλους αυτούς τους τομείς, οι φορείς 
αυτοί πρέπει να συνδέονται επίσημα με τον Οργανισμό αποτελώντας μέρος του δικτύου 
δικτύων· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ακολουθήσουν μία ορθολογική, οικονομικά αποδοτική και συνεκτική προσέγγιση κατά τη 
δημιουργία νέων οργάνων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

19. καλεί την Επιτροπή να δώσει στον Οργανισμό ισχυρή εντολή και την αρμοδιότητα να 
παρακολουθήσει την ανάπτυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποψήφιες χώρες με τις οποίες 
έχουν συναφθεί ενταξιακές συμφωνίες·
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20. εκτιμά ότι ο Οργανισμός πρέπει να σχεδιαστεί ως πολυεπίπεδη διάρθρωση («δίκτυο 
δικτύων»), ένα ειδικευμένο όργανο με οριζόντιες αρμοδιότητες, στο οποίο κάθε επίπεδο 
πρέπει να διαδραματίζει έναν ρόλο και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πολιτισμού 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση· πιστεύει ότι ο Οργανισμός πρέπει να 
συγκεντρώσει όλες τις συναφείς πληροφορίες, αναλύσεις και διαθέσιμη εμπειρία της 
Ένωσης και των εθνικών φορέων, των εθνικών κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων και των 
οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανώτατων/συνταγματικών δικαστηρίων, των 
ΜΚΟ και των υφιστάμενων δικτύων, όπως το δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ειδικά την εμπειρογνωμοσύνη του ευρωπαϊκού 
παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας (EUMC) και του δικτύου 
πληροφοριών του, RAXEN·

21. αποφαίνεται ότι οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
πρέπει να αποτελούν μέρος του «δικτύου δικτύων», με τον Οργανισμό να αποτελεί το 
μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας και της συνοχής της πολιτικής της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα:  πρέπει να δημιουργηθεί ένα χάρτης των ευρωπαϊκών και 
εθνικών φορέων και επιχειρησιακών δικτύων για το σκοπό αυτό·

22. θεωρεί ότι, κατά το σχεδιασμό αυτού του νέου οργάνου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις τρεις βασικές λειτουργίες που πρέπει να πληροί (προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ευαισθητοποίηση των βασικών παραγόντων, της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων και των 
πολιτών) ώστε να καλύπτονται οι στρατηγικές ανάγκες ενός κοινού χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης·

23. θεωρεί ότι, ως μέρος των καθηκόντων της για την προαγωγή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ο μελλοντικός οργανισμός πρέπει να παράσχει προληπτική στήριξη στην 
πολιτική λήψης αποφάσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά δύο τρόπους: 
διακρίνοντας το πού θα ήταν πιο ευπρόσδεκτες οι νομοθετικές βελτιώσεις και ελέγχοντας 
την εφαρμογή και εκτέλεση της υφιστάμενης νομοθεσίας·

24. εκτιμά ότι ο βασικός ρόλος του Οργανισμού πρέπει να είναι η εποπτεία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην ΕΕ με σκοπό την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης, η οποία θα εγκρίνεται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την κατάσταση σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, 
κατόπιν επίμονων αιτήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα περασμένα έτη·

25. υποστηρίζει ότι ο Οργανισμός πρέπει να αναλάβει έναν συμβουλευτικό ρόλο σχετικά με 
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της ΣΕΕ, υποστηρίζοντας τη δράση του Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και αξιοποιώντας τις πληροφορίες, τη γνώση και την 
εμπειρογνωμοσύνη που συλλέγονται από τα δίκτυά του·

26. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από τον Οργανισμό για να 
εξευρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος να συνειδητοποιήσουν οι λαοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα θεμελιώδη δικαιώματα που απολαμβάνουν και να δημιουργήσουν μια 
κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ΕΕ, η οποία θα μπορεί στη συνέχεια να 
προαχθεί με επιτυχία πέραν των συνόρων της Ένωσης ως μια από τις βασικές της αξίες·

27. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι τρεις λειτουργίες, ο 
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Οργανισμός, πρέπει να συλλέξει στοιχεία μέσω των δικτύων του και να τα αναλύσει και 
επιπλέον θα πρέπει να του δοθεί η αρμοδιότητα να εκφέρει γνώμες καθώς και να 
προβαίνει σε συστάσεις στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

28. θεωρεί ότι ο έλεγχος του Οργανισμού θα έχει την προστιθέμενη αξία να να παράσχει 
οριζόντια, ολιστική άποψη της προστασίας και προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
για το λόγο δε αυτό όλα τα δικαιώματα που περιέχονται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων  και τις σχετικές διατάξεις του πρώτου τμήματος της Συνταγματικής 
Συνθήκης πρέπει να καλυφθούν· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο Οργανισμός πρέπει να είναι σε 
θέση να καθορίσει προτεραιότητες υπό μορφή θεματικής εστίας, που θα περιγραφούν στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του·

29. προτείνει να διαρθρωθεί ο Οργανισμός με βάση τους διάφορους τομείς που αφορούν τις 
περιοχές ενδιαφέροντος του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – συμπληρωματικά προς 
το πεδίο αρμοδιοτήτων του EUMC για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας – για παράδειγμα, τις ελευθερίες της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι και της σκέψης, τα δικαιώματα στη μόρφωση και την ελευθερία, την 
αλληλεγγύη και τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των παιδιών, την ισότητα των 
φύλων, τα δικαιώματα των πολιτών και τη δικαιοσύνη, το πρόβλημα των Roma και τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων·

30. παρατηρεί ότι η προστασία των εθνικών μειονοτήτων σε μία διευρυμένη ΕΕ θα 
αποτελέσει σημαντικό ζήτημα και ότι δεν θα επιτευχθεί απλά με την καταπολέμηση της 
ξενοφοβίας και του ρατσισμού· επισημαίνει ότι αυτό το σύνθετο το πρόβλημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί και από άλλες πλευρές και για το λόγο αυτό ένα ξεχωριστό τμήμα του 
Οργανισμού πρέπει να ασχολείται με το θέμα των εθνικών μειονοτήτων·

31. εκτιμά ότι είναι σημαντικό για τον Οργανισμό να είναι ανεξάρτητος και να διαθέτει 
επαρκές προσωπικό και δημοσιονομικούς πόρους, για την εκπλήρωση της φιλόδοξης 
εντολής του, και ένα διοικητικό συμβούλιο με εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από τα 
κράτη μέλη, το ανώτατο/συνταγματικό δικαστήριο, τους οργανισμούς ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης·

32. εκτιμά ότι ο Οργανισμός πρέπει να επανδρωθεί με υπαλλήλους υψηλού επιπέδου με 
επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία και ότι ο επικεφαλής 
του οργανισμού πρέπει να διαθέτει, εκτός από υψηλό επαγγελματικό προφίλ, άριστες 
επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα από τα κράτη μέλη ή σε έναν 
ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών, στους εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 
στον ΟΑΣΕ και στα Ηνωμένα Έθνη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πλαίσιο της ΕΕ

1. Για να γίνει κατανοητό το σημερινό αντικείμενο της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), πρέπει πρώτα να αποφασιστεί αν ένας 
μελλοντικός οργανισμός που θα ασχολείται με το θέμα αυτό πρέπει να θεωρείται στόχος 
ή μέσο στη διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι, σχετικά με τα παραπάνω, η ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει ρητά το στόχο της σύστασης ενός Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επικεντρωθεί στην 
εκπόνηση μιας ανάλυσης της κατάστασης που θα επέλθει μετά την επικύρωση της 
Συνταγματικής Συνθήκης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της προστασίας και της 
προώθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καθώς αυτή η «νέα έννομη τάξη» ενδέχεται 
να δώσει νέο στόχο στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σημαντικό να 
εξεταστούν οι συνέπειες αυτής της μετατόπισης δίνοντας έμφαση σε μία εμφανή 
διαδικασία εξέλιξης από οικονομική ένωση σε πολιτική κοινότητα. Η προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων απαιτεί μία διαρθρωμένη προσέγγιση σε αυτό το νέο πλαίσιο· 
πρέπει να εκφραστεί σαφής πολιτική βούληση για το πεδίο εφαρμογής της. Το έργο αυτό 
θα το αναλάβει πιθανώς η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ομάδας Επιτρόπων για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες, με 
πρόεδρο τον κ. Barroso. Εντούτοις, ύψιστης σημασίας είναι και η εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών για το πεδίο αυτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

2. Από την 1η Μαΐου 1999 τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν τα «θεμέλια» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)1. Το πρόβλημα ήταν (και εξακολουθεί να είναι) ότι οι 
υπάρχουσες συνθήκες δεν παρέχουν μία σαφή περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων, αλλά 
αναφέρονται μόνο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών 
μελών. Η αύξηση της «ορατότητας» αυτών των δικαιωμάτων ήταν η εντολή που έδωσε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Συνέλευση, η οποία συνέταξε τη Σύμβαση. Ο στόχος της 
δεύτερης Συνέλευσης που υπέβαλε το Σύνταγμα στη Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ) 
ήταν να καταστεί αυτή η Σύμβαση δεσμευτική. Τώρα ο στόχος αυτός επετεύχθη και, 
μολονότι αυτή η ενέργεια είχε ως κύριο σκοπό να καταστούν ορατά τα δικαιώματα που 
ήταν ήδη μέρος του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαφάνεια αυτή θα 
αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη σχέση ανάμεσα στην 
Ένωση και τους πολίτες της, στη δικαστική και τη νομοθετική εξουσία της ΕΕ, στην ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της, καθώς και στην ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

3. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ προσδιόρισε ως στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση τη 
δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Τάμπερε έκανε το στόχο αυτό προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας. Οι 
νέες δημοσιονομικές προοπτικές αντανακλούν επίσης αυτόν τον κεντρικό στόχο 

  
1 Όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ η οποία κωδικοποίησε τη νομολογία του ΔΕΚ (από την 
υπόθεση C-29/69 (Stauder) της 12ης Νοεμβρίου 1969 Συλλογή 419, στην υπόθεση C-11/70 (Internationale 
Handelsgesellshaft), Συλλογή 1125, στην υπόθεση C-4/73 (Nold) της 14ης Μαΐου 1974, Συλλογή 491, στην 
υπόθεση C-44/79 (Hauer) Συλλογή, σ. 3727 και στην υπόθεση C-5/88 (Wachhauf) της 13ης Ιουλίου 1989) 
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πολιτικής. Ως βασική συνιστώσα της επίτευξης αυτού του στόχου, πρέπει να 
διασφαλιστεί μία ισορροπία με την ταυτόχρονη ανάπτυξη των τριών στοιχείων. Η 
περαιτέρω ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Πάνω απ’ όλα, η προστασία και η προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη δημιουργία του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

4. Το πρόγραμμα της Χάγης χαιρέτισε τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σχετικά με την 
εκπλήρωση των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε: τίθενται τα θεμέλια 
μιας κοινής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, προετοιμάζεται η εναρμόνιση των 
συνοριακών ελέγχων, βελτιώνεται η αστυνομική συνεργασία, δημιουργείται η βάση για 
δικαστική συνεργασία. Εντούτοις, ο συντονισμός και η συνοχή της εξωτερικής και 
εσωτερικής διάστασης των πολιτικών της Ένωσης δεν έχουν διασφαλιστεί ακόμη. Η 
ισχύουσες Συνθήκες παρέχουν τη νομική βάση για δράση στον τομέα αυτό και θα 
συνεχίσουν να αποτελούν νομική υποχρέωση, ακόμη και αν δεν επικυρωθεί η 
Συνταγματική Συνθήκη. 

5. Μολονότι η Σύμβαση δεν είναι νομικώς δεσμευτική, φέρει ισχυρό πολιτικό βάρος. Η 
ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Συνταγματική Συνθήκη και η 
μελλοντική προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) θα δημιουργήσουν 
ουσιαστικά μια νομική υποχρέωση για την Ένωση να διασφαλίσει την ενεργή προώθηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής.

Ο ρόλος των εθνικών φορέων

6. Με την ενδυνάμωση και την ενσωμάτωση των υφιστάμενων εθνικών φορέων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο «δίκτυο δικτύων», ένας Οργανισμός μπορεί να σχεδιαστεί 
ως πολιτικό μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας και της συνοχής της πολιτικής της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

7. Οι εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί σχεδόν σε όλα τα κράτη 
μέλη με την ενθάρρυνση των Ηνωμένων Εθνών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 
κατηγορίες: τις επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους διαμεσολαβητές και τους 
ειδικούς φορείς που προστατεύουν τα δικαιώματα μίας ειδικής ευάλωτης ομάδας. Μία 
από τις λειτουργίες τους είναι η συστηματική επανεξέταση των κυβερνητικών πολιτικών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα προς αποφυγή ελλείψεων και σύσταση βελτιώσεων, καθώς 
η πρόληψη είναι πιο εύκολη από τον εντοπισμό προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων. 
Η ευθύνη που έχουν για την ευαισθητοποίηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
είναι επίσης σημαντική. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται επίσης ο προσδιορισμός 
περιπτώσεων κακοδιοίκησης και η εξεύρεση τρόπων επανόρθωσης, καθώς και η 
διαβούλευση με τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Ο ρόλος τους είναι καθαρά 
συμπληρωματικός. Αυτοί οι εθνικοί φορείς που εστιάζουν στην προστασία και την 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι ούτε δικαστικοί, ούτε νομοθετικοί· 
έχουν μόνο συμβουλευτική αρμοδιότητα. Θεωρούν τη σύσταση ενός Οργανισμού ως 
άριστη ευκαιρία για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στο ισχύον σύστημα 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ. 

8. Κρίνεται επιθυμητή μία πιο τυπική σύνδεση μεταξύ των φορέων αυτών και του 



PE 355.520ν02-00 10/12 PR\560833EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Οργανισμού. Σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντική η εναρμόνιση των εθνικών 
διαδικασιών αξιολόγησης. Στα μεμονωμένα κράτη μέλη, η πρόοδος και η υπαναχώρηση 
πρέπει να αξιολογούνται επί ίσοις όροις με βάση τα ισχύοντα πρότυπα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να γίνει κανένας συμβιβασμός στην ποιότητα όσον αφορά το 
αποτέλεσμα του έργου του Οργανισμού. 

9. Ο Οργανισμός πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 
σημειώσουν πρόοδο στην ανάπτυξη εθνικών προτύπων δράσης στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών με βάση τις Αρχές των 
Παρισίων.1

Συνεργασία με διεθνείς φορείς

10. Κατά την αναζήτηση τρόπων για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ σε αυτό 
τον ευαίσθητο τομέα, οι βασικές λέξεις είναι ο συντονισμός πρωτοβουλιών και η 
μεγιστοποίηση συνεργιών. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η νομική βεβαιότητα και η 
συνοχή στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη. 

11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη τα επιτεύγματα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης στον τομέα της προστασίας και της προώθησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπου η ΕΕ δεν διαθέτει επαρκή νομική βάση (η προστασία των εθνικών 
μειονοτήτων είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτών των πεδίων). Εντούτοις, σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε την καθιέρωση προτύπων των οποίων η 
ανακολουθία δημιουργεί σύγχυση και κατά συνέπεια καταστρέφει την αξιοπιστία των 
βασικών προτύπων. 

12. Η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων δεν επαρκεί ασφαλώς για να διασφαλιστεί η 
ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στον Οργανισμό και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι 
ύψιστης σημασίας η ανάπτυξη ενός λειτουργικού μοντέλου συνεργασίας και η 
καθιέρωση μιας θεσμοθετημένης σύνδεσης μεταξύ των δύο οργάνων. 

13. Εκτός από το Συμβούλιο της Ευρώπης, υπάρχουν πολλοί άλλοι οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Οργανισμός για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και οι ειδικευμένες οργανώσεις 
των Ηνωμένων Εθνών. Κατά το σχεδιασμό της εντολής του Οργανισμού πρέπει να γίνει 
νέα αναφορά στους φορείς αυτούς, ενώ πρέπει να υπάρχει επίσης ενεργή και 
διαρθρωμένη σύνδεση με την κοινωνία των πολιτών. Ο Οργανισμός πρέπει να αποτελεί 
ένα σταυροδρόμι που να διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των διαφόρων παραγόντων, 
γεγονός που θα επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργιών. 

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
  

1 Σε μία συνεδρίαση των εκπροσώπων των εθνικών φορέων που διεξήχθη το 1991 στο Παρίσι υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών, καταρτίστηκε ένα σύνολο αρχών σχετικά με το καθεστώς των εθνικών φορέων, οι οποίες είναι 
γνωστές ως Αρχές των Παρισίων. Οι αρχές αυτές, οι οποίες στη συνέχεια επικυρώθηκαν από την Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (Ψήφισμα 1992/54 της 3ης Μαρτίου 1992) και από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (Ψήφισμα 48/134 της 20ης Δεκεμβρίου 1993,παράρτημα) αποτέλεσαν το θεμέλιο και το 
σημείο αναφοράς για τη σύσταση και τη λειτουργία των εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



PR\560833EL.doc 11/12 PE 355.520v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

14. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης το γενικό πλαίσιο που περιγράφεται παραπάνω, 
ακολουθούν ορισμένοι συλλογισμοί σχετικά με το μέλλον του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Δεδομένου ότι η στρατηγική θέτει τρεις πολιτικούς στόχους, πρέπει να 
υπάρχουν τρεις βασικές λειτουργίες αυτού του νέου κοινοτικού οργάνου: 
α. Προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
β. Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
γ. Ευαισθητοποίηση των παραγόντων (θεσμικά όργανα και πολίτες της ΕΕ)

15. Ο Οργανισμός μπορεί να περιγραφεί ως «δίκτυο δικτύων», ένας εξειδικευμένος φορέας 
με οριζόντιες αρμοδιότητες, ο οποίος εφαρμόζει διαφορετικά μέσα, αξιοποιεί όλη τη 
σχετική εμπειρία που συλλέγεται στα διάφορα επίπεδα του τομέα της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να δρα ως εστιακό 
σημείο για τη σύνθεση όλης αυτής της γνώσης.

16. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλές, γνώμες, συστάσεις 
και να ασκεί πολιτική ευαισθητοποίησης μέσω αντικειμενικής και επαρκούς 
πληροφόρησης προς την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στηρίζοντας και 
τα τρία θεσμικά όργανα. Είναι σημαντικό να παραμείνει ανεξάρτητος, μακριά από την 
επιρροή παραγόντων και πραγματικά αυτόνομος (περιλαμβάνοντας έννοιες όπως 
ανεξαρτησία, ευθύνη και αρμοδιότητα). Δύο είναι τα βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση 
αυτή της ανεξαρτησίας: ο Οργανισμός πρέπει να έχει έναν προϋπολογισμό που θα 
στηρίζει την εκπλήρωση της φιλόδοξης εντολής του και ένα διοικητικό συμβούλιο που 
θα αποτελείται από εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ. Αυτά τα δύο στοιχεία θα καθιερώσουν εξ αρχής την αξιοπιστία του 
Οργανισμού και θα του παράσχουν αρκετή αρμοδιότητα ώστε να αποτελεί ένα χρήσιμο 
μέσο και όχι σπατάλη χρημάτων. Ο προϋπολογισμός και η στελέχωση πρέπει να 
ανταποκρίνονται στο έργο του. 

17. Όσον αφορά το δίλημμα σχετικά με το ποια δικαιώματα χρήζουν προστασίας, είναι 
ύψιστης σημασίας να καλυφθούν όλα τα δικαιώματα στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και στις σχετικές διατάξεις του πρώτου μέρους της Συνταγματικής 
Συνθήκης, αλλά πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα. Είναι σημαντικό να υπάρχει 
ευελιξία στον καθορισμό των προτεραιοτήτων: η σταθεροποίησή τους από την αρχή θα 
ήταν αντιπαραγωγική, καθώς η ευαισθησία του τομέα ενδέχεται να απαιτεί κατά καιρούς 
μετατόπιση της εστίασης. Αυτό μπορεί να γίνει στο επίπεδο της εκπόνησης του 
προγράμματος εργασίας του Οργανισμού, ίσως σε ετήσια βάση, και οι προτεραιότητες 
μπορούν να καθοριστούν κατά θεματικό προσανατολισμό ή γεωγραφικό πεδίο. Το 
τελευταίο πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και να 
περιλαμβάνει τα υπό ένταξη κράτη, μετά την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης. Ο 
Οργανισμός μπορεί να λάβει αρμοδιότητες για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
καταστάσεις που ορίζονται από το άρθρο 7 της ΣΕΕ, καθώς η σχετική 
εμπειρογνωμοσύνη θα υπάρχει ήδη στον τομέα αυτό. 

18. Η εμπειρογνωμοσύνη του EUMC (ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των φαινομένων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας) και του δικτύου του RAXEN1 πρέπει να αξιοποιηθεί

  
1 Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για το ρατσισμό και την ξενοφοβία που δημιουργήθηκε το 2000 από τον 
EUMC.
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διατηρώντας την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ως έναν από τους 
τομείς ανησυχίας για τον Οργανισμό. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι 
τομείς εστίασης.

19. Η προστασία των εθνικών μειονοτήτων με τη διεύρυνση της ΕΕ θα αποτελέσει ένα
σημαντικό ζήτημα και η προώθησή τους δεν μπορεί να διασφαλιστεί αποκλειστικά μέσω 
της καταπολέμησης της ξενοφοβίας. Αυτό το σύνθετο πρόβλημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί από διαφορετικές γωνίες – συνεπώς, ένα ξεχωριστό τμήμα του 
Οργανισμού πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα των εθνικών μειονοτήτων με βάση την 
εμπειρία των υφιστάμενων ευρωπαϊκών και εθνικών οργάνων και δικτύων στον τομέα 
αυτό, όπως το European Center for Minority Issues ή το δίκτυο COMIR. 

20. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η συναφής πολιτικής της ΕΕ θα 
αποτελέσουν ένα βασικό στοιχείο μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής έννομης τάξης και, 
συνεπώς, ο σχεδιασμός του δεν αποτελεί μόνο πολιτική δήλωση. 

21. Η εξέταση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα 
στην εγγύηση των ατομικών ελευθεριών και στην ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας 
αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο έργο. Συνεπώς, ο Οργανισμός πρέπει να είναι το 
κέντρο της ευρωπαϊκής πορείας προς την καλύτερη προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και κάθε υφιστάμενη εμπειρία πρέπει να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής της 
διαδικασίας. Φιλοδοξία μας είναι να τεθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα στο κέντρο όλων 
των πολιτικών και των μέτρων της ΕΕ ώστε η Ευρώπη να χαρακτηρίζεται πραγματικά 
σύμβολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
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