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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των 
νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής - Μεθοδολογία συστηματικού και αυστηρού 
ελέγχου
(2005/2169(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: η τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής 
(COM(2005)0172),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 που 
διακηρύχθηκε επίσημα στη Νίκαια την 7η Δεκεμβρίου 2000,

– έχοντας υπόψη τη συνταγματική συνθήκη που υπογράφηκε την 29η Δεκεμβρίου 2004 
στη Ρώμη, στην οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και απέκτησαν με τον τρόπο αυτό νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής που αφορά το άρθρο 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Σεβασμός 
και προώθηση των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με την προαγωγή και 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: ο ρόλος των εθνικών και ευρωπαϊκών 
οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων3,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2005 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκπονήθηκε από το δίκτυο ανεξάρτητων 
ειδικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0280) και την πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ασκεί τις 
δραστηριότητές του στους τομείς που αναφέρονται στον τίτλο VI της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2005)0280),

– έχοντας υπόψη την ομιλία του κ. José Manuel Barroso, υπό την ιδιότητά του ως
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2004,

  
1 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ. 1.
2 ΕΕ C 104 E της 30.4.2004, σελ. 408.
3 ΕΕ C 117 E της 18.5.2006, σελ. 242.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 45, το άρθρο 34 και το άρθρο 91 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων 
(A6-0000/2006),

Α. εκτιμώντας ότι η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και του 
κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη (άρθρο 6 της συνθήκης 
ΕΕ),

Β. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο ως άμεσα εκλεγμένος εκπρόσωπος των πολιτών της
Ένωσης φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την εφαρμογή των εν λόγω αρχών,

Γ. εκτιμώντας ότι μια διαδικασία για την εξέταση της συμβατότητας όλων των νομοθετικών
προτάσεων με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί μία από τις συνέπειες, 
που απορρέουν υποχρεωτικά από την αναγνώριση του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή και από όλα τα 
κράτη μέλη καθώς και από την πανηγυρική του διακήρυξη προς τους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 7η Δεκεμβρίου 2000 στη Νίκαια,

Δ. εκτιμώντας ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενσωματώθηκε στη
Συνταγματική Συνθήκη με τη συγκατάθεση όλων των κρατών μελών, ότι δεν 
αμφισβητήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης από ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, 
ακόμη και στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, και με τον τρόπο αυτό μπορεί να θεωρηθεί 
ως έκφραση βαθύτατης και απόλυτης ευρωπαϊκής συναίνεσης,

Ε. εκτιμώντας ότι η συστηματικότητα, η ακρίβεια, η αντικειμενικότητα, το ανοικτό πνεύμα
και η διαφάνεια αυτής της διαδικασίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, εφόσον ο 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν έχει δυστυχώς μέχρι σήμερα νομικά 
δεσμευτικό χαρακτήρα,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η πρόταση της Επιτροπής για την εμβάθυνση και την καλύτερη προβολή 
στην κοινή γνώμη της διαδικασίας, η οποία εφαρμόζεται από το 2001, αποτελεί εμφανή 
πρόοδο στην προσπάθειά της να αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια γνήσια 
«νοοτροπία σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων»,

Ζ. εκτιμώντας ότι η προτεινόμενη διαδικασία παρουσιάζει ένα πολύ εσωτερικό χαρακτήρα, 
ότι τα κριτήρια είναι πολύ περιοριστικά, ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
είναι ανεπαρκής και ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις τόσο σχετικά με τη
συμμετοχή των κοινοβουλίων των κρατών μελών, όπως αυτή της Βουλής των Λόρδων1, 
όσο και σχετικά με τον αναγκαίο μόνιμο διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και με την προσφυγή σε ανεξάρτητες οργανώσεις για την ενίσχυση της 
αντικειμενικότητας,

  
1 House of Lords, European Union Committee, 16th Report of Session 2005-06, "Human Rights Proofing EU 
Legislation", 29η Nοεμβρίου 2005, παραγρ. 149.



PR\630865EL.doc 5/6 PE 378.675v01-00

EL

Η. εκτιμώντας ότι η γνήσια «νοοτροπία σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων» της 
Ένωσης καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη γενικού συστήματος ελέγχων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τόσο το Συμβούλιο όσο και οι αποφάσεις 
στον τομέα της διακυβερνητικής συνεργασίας,

Θ. εκτιμώντας ότι περιστατικά όπως οι φυλακές και απαγωγές της CIA, η υπερβολικά αργή
διερεύνηση των υποθέσεων και η ανεπαρκής συνεργασία πολλών κυβερνήσεων ή επίσης 
η κοινοποίηση των δεδομένων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων χωρίς νομική βάση,
αρκούν για να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα και τη βούληση
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
επιβάλλουν κυρώσεις γα παραβάσεις,

1. παραπέμπει στο ιστορικό καθήκον, για την επίτευξη «μιας διαρκώς στενότερης ένωσης»
(άρθρο 1 της συνθήκης ΕΕ) εκτός από την ανάπτυξη μέσων ασφάλειας και δικαίου, 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου, να δημιουργηθούν και μέσα για την ελευθερία·

2. τονίζει την ανάγκη, να αντιμετωπιστεί η κρίση στη διαδικασία του συντάγματος, να 
διατηρηθούν τα κύρια επιτεύγματα του συντάγματος και να κατοχυρωθεί ο νομικά 
δεσμευτικός χαρακτήρας του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

3. επιδοκιμάζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την εμβάθυνση και την καλύτερη 
προβολή της διαδικασίας για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των 
νομοθετικών της προτάσεων και ως ένα πρώτο θετικό αποτέλεσμα αυτών των προτάσεων 
θεωρεί τα φιλόδοξα μέτρα που ανήγγειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel
Barroso την 17η Noεμβρίου 2004 στο Κοινοβούλιο, για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και την ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από τον ίδιο προς το σκοπό 
αυτό·

4. τονίζει ότι ο «συστηματικός» έλεγχος που προτείνεται από την Επιτροπή καθιστά 
απόλυτα αναγκαίο, να εξετάζεται πράγματι διεξοδικά κάθε νομοθετική πρόταση και να 
αιτιολογείται το αποτέλεσμα·

5. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την απόφασή της σύμφωνα με την οποία στην
αξιολόγηση του αντίκτυπου οι αιτιολογικές σκέψεις σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα εντάσσονται στις τρεις υφιστάμενες ήδη κατηγορίες – οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις – και να δημιουργήσει μια ειδική κατηγορία
«επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα», επειδή έτσι μόνον μπορεί να εξασφαλιστεί ότι 
θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

6. υπογραμμίζει το δικαίωμα της Επιτροπής να αποσύρει την πρότασή της πριν από την 
έγκρισή της από το Συμβούλιο, σε όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας σε 
περίπτωση τροποποίησης η οποία παραβιάζει κάποιο θεμελιώδες δικαίωμα·

7. απορρίπτει την επιφύλαξη της Επιτροπής να υποβάλει προσφυγή ακύρωσης «μετά από
πολιτική ανάλυση των δεδομένων της εκάστοτε υπόθεσης»,και τονίζει ρητώς ότι η 
υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών έχει απόλυτη προτεραιότητα 
από κάθε πολιτική σκοπιμότητα·
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8. θεωρεί αναγκαίο να επεκταθεί η διαδικασία για την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων σε ολόκληρο το πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας καθώς και της 
επιτροπολογίας, να ενισχυθεί η θέση του Κοινοβουλίου, να διευκρινιστεί ο ρόλος του 
νέου οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων και να απαιτείται σε μεγαλύτερο βαθμό η 
υποστήριξή του·

9. σκοπεύει να τροποποιήσει σχετικά το άρθρο 34 του εσωτερικού του κανονισμού, έτσι
ώστε να επιφορτίσει την αρμόδια επιτροπή πολιτικών ελευθεριών με την εξέταση των 
συνεπειών τυχόν νομοθετικών προτάσεων, μέτρων και διατάξεων σχετικών με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να τροποποιήσει τα άρθρα 91 και 115 με τρόπο ώστε τα 
ψηφίσματα του Κοινοβουλίου να μπορούν να αναφέρονται και στις συνθήκες που 
επικρατούν στα κράτη μέλη, προκειμένου το Κοινοβούλιο να μπορεί να αναλάβει 
εγκαίρως την ευθύνη του στο πλαίσιο των άρθρων 6 και 7 της συνθήκης ΕΕ·

10. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη συστηματική εξέταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
ακόμη και στους τομείς της διακυβερνητικής συνεργασίας, να δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα και να εξασφαλίζει επίσης την υποστήριξη του οργανισμού θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

11. καλεί τα κοινοβούλια των κρατών μελών, κυρίως στους τομείς της συνεργασίας των
αστυνομικών και δικαστικών αρχών και της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας να εξετάζουν όλες τις αποφάσεις και τα μέτρα από την άποψη της
συμμόρφωσης με το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, έτσι ώστε να τηρείται το 
αδιαίρετο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να εξασφαλίζεται μια συστηματική και 
διεξοδική εξέταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

12. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της συνθήκης ΕΕ ή με τα
άρθρα 200 και 212 της συνθήκης ΕΚ να υποβάλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την
πολιτική θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης και να συμβάλουν σε ένα συστηματικό, 
ανοικτό και μόνιμο διάλογο σχετικά με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και  των 
υπό ένταξη και των υποψηφίων για ένταξη χωρών.


