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Η πανδημία δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές αξίες και τη δημοκρατική διακυβέρνηση, προειδοποιεί το ΕΚ ©Wojtek
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• Οι έκτακτες εξουσίες πρέπει να είναι απαραίτητες, αναλογικές, χρονικά περιορισμένες
και να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η απαγόρευση διαδηλώσεων για να εγκρίνονται
αμφιλεγόμενα μέτρα

• Να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα όλων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των
ΛΟΑΤΚΙ, των προσφύγων και των κρατουμένων
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Το Κοινοβούλιο προειδοποιεί για τον «κίνδυνο κατάχρησης εξουσίας» και καλεί την
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της, δια της νομικής οδού όπου χρειάζεται.
 
Την Παρασκευή, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που αξιολογεί την κατάσταση των
ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών στο πλαίσιο των εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης
για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, με 496 ψήφους υπέρ, 138 κατά και 49
αποχές.
 
Κατά τη συζήτηση της Πέμπτης με τον επίτροπο Δικαιοσύνης Didier Reynders, σχεδόν
όλοι οι ομιλητές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών και των
ευάλωτων ομάδων σε χώρες της ΕΕ όπου έχουν ληφθεί μέτρα έκτακτης ανάγκης.
 
Προάσπιση των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων
 
Στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης ενέχουν
«κίνδυνο κατάχρησης εξουσίας» και τονίζει ότι πρέπει να είναι αναγκαία, αναλογικά και
προσωρινού χαρακτήρα όταν θίγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη
δικαιώματα. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να κάνουν κατάχρηση των έκτακτων
εξουσιών  τους  για  τη  θέσπιση  νομοθεσίας  που  δεν  σχετίζεται  με  την  κατάσταση
έκτακτης  ανάγκης  λόγω  της  νόσου  COVID-19.
 
Επιπλέον, τα οι ευρωβουλευτές καλούν τις χώρες της ΕΕ:
 

Να κηρύξουν τη λήξη της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης», ή τουλάχιστον να
ορίσουν  σαφώς  την  ανάθεση  έκτακτων  αρμοδιοτήτων  στην  εκτελεστική
εξουσία,  και  να  διασφαλίσουν  ότι  θα  συνεχίσει  να  ασκείται  κατάλληλος
κοινοβουλευτικός  και  δικαστικός  έλεγχος
 
Να  αποφύγουν  τον  αδικαιολόγητο  περιορισμό  της  ελευθερίας  του
συνέρχεσθαι  και  την  απαγόρευση  διαδηλώσεων  για  να  εγκρίνουν
αμφιλεγόμενα  μέτρα
 
Να απέχουν από τη  θέσπιση  μέτρων με  ισχυρό αντίκτυπο στα  θεμελιώδη
δικαιώματα, π.χ. στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία (όπως η de facto
απαγόρευση της άμβλωσης σε ορισμένα κράτη μέλη), ιδίως σε μια κατάσταση
όπου  οι  ανησυχίες  για  τη  δημόσια  υγεία  δεν  επιτρέπουν  τη  δέουσα
δημοκρατική  συζήτηση  και  την  ασφαλή  διαμαρτυρία
 
Να προασπίσουν το δικαίωμα σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, ιδίως όσον
αφορά αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία
 
Να διασφαλίσουν ίσα δικαιώματα για τους υποψηφίους στις εκλογές και για τις
προεκλογικές  εκστρατείες,  και  να  εξετάσουν  εναλλακτικές  μορφές
ψηφοφορίας
 
Να επιδεικνύουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τον περιορισμό της
ελεύθερης  μετακίνησης,  ιδίως  σε  συνάρτηση  με  το  δικαίωμα  στην
οικογενειακή  ζωή
 
Να  διασφαλίσουν  το  δικαίωμα  στην  εκπαίδευση  με  την  εξασφάλιση  της
πρόσβασης  στη  μάθηση
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https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2790(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20201112-0900-PLENARY_vd?start=20201112073756&end=20201112083017
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


•

•

Να εγγυηθούν την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου παρά την πανδημία και
να αναλάβουν δράση για την άμεση εκκένωση των καταυλισμών στα ελληνικά
νησιά και τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο σε άλλες χώρες της ΕΕ
 
Να βρουν λύσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων
μέσω της  τεχνολογίας  ή  της  δικαστικής  συνεργασίας,  καθώς και  για  την
προστασία  των δικαιωμάτων των κρατουμένων.
 

Δηλώσεις
 
Ο εισηγητής Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Η πανδημία
αυτή  είναι  η  χειρότερη  κρίση  στην  ιστορία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Ωστόσο,  το
Κοινοβούλιο  εκπληρώνει  το  καθήκον  του  έναντι  των  πολιτών,  παλεύοντας  για  τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ειδικά όπου οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την
πανδημία για να επιτεθούν στις ευρωπαϊκές αξίες. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα
πρέπει  να  εντείνουν  τις  προσπάθειές  τους  για  τη  διαφύλαξη  των  θεμελιωδών
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου όσο διαρκεί αυτή η κρίση, αλλά
και να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις σέβονται τις δημοκρατικές αξίες στο πλαίσιο
των μέτρων που λαμβάνουν».
 
Σύνδεσμοι
Το κείμενο που υιοθετήθηκε θα είναι διαθέσιμο εδώ (13.11.2020)
Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση (12.11.2020)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «MEPs warn of attempts by some EU countries to silence and subdue
critical media» (στα αγγλικά, ψηφοφορία επιτροπής, 27.10.2020)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «European values: towards a permanent monitoring mechanism
against backsliding» (στα αγγλικά, 22.09.2020)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «European added value of an EU mechanism on democracy, the
rule of law and fundamental rights - Preliminary assessment» (στα αγγλικά, 23.04.2020)
Έρευνα του Τμήματος Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων: «The
Impact of COVID-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the
EU» (στα αγγλικά)
Κράτος δικαίου στα κράτη μέλη: πώς μπορεί η ΕΕ να το προστατεύσει (infographic)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό - φάκελος για το κράτος
δικαίου
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https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/event_20201112-0900-PLENARY_vd?start=20201112073756&end=20201112083017
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk
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