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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στρατηγική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρώπη πραγµατοποίησε πρόσφατα αποφασιστικά βήµατα στον τοµέα των θεµελιωδών
δικαιωµάτων. Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη
νοµικά δεσµευτικός1 και η Ένωση θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο3 και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο4
συµπεριέλαβαν στις προτεραιότητές τους για το µέλλον του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης την προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ένωση. Εφεξής, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει σε ένα από τα µέλη της ειδικό χαρτοφυλάκιο για την
προάσπιση της δικαιοσύνης, των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της ιθαγένειας, ενώ τα µέλη
της, κατά την επίσηµη ορκωµοσία ενώπιον του ∆ικαστηρίου, υποσχέθηκαν να σέβονται τον
Χάρτη5. Τέλος, σε γενικότερο πλαίσιο, η συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί σηµαντική
πρόοδο, καθώς επέκτεινε τη διαδικασία της συναπόφασης, κατάργησε τη διάρθρωση της
προηγούµενης συνθήκης σε πυλώνες, παραχώρησε στο ∆ικαστήριο γενική αρµοδιότητα στον
τοµέα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και εδραίωσε τη θέση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
Έχουν λοιπόν συγκεντρωθεί όλες οι συνιστώσες για µια φιλόδοξη πολιτική στον τοµέα των
θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων αποτέλεσε πάντα
υποχρέωση υποκείµενη στον έλεγχο του ∆ικαστηρίου και ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της
οικοδόµησης της Ένωσης. Το νέο καθεστώς του Χάρτη επιτρέπει ωστόσο να δοθεί µια νέα
ώθηση στη δράση της Ένωσης στον εν λόγω τοµέα.
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Άρθρο 6 παράγραφος 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (« ΣΕΕ »). Εξάλλου, το άρθρο 6
παράγραφος 3 υπενθυµίζει ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται από την ευρωπαϊκή
σύµβαση για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και όπως απορρέουν από τις κοινές
συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, αποτελούν µέρος των γενικών αρχών του δικαίου της
Ένωσης.
Άρθρο 6, παράγραφος 2 ΣΕΕ.
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25.11.09 σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για –
ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών – Πρόγραµµα της
Στοκχόλµης. P7_TA(2009)0090
"Πρόγραµµα της Στοκχόλµης " (ΕΕ C 115 της 4.5.10).
Κείµενο της επίσηµης δήλωσης: "Αναλαµβάνω επισήµως την υποχρέωση:
- να σέβοµαι τις συνθήκες και το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
την άσκηση όλων των καθηκόντων µου·
- να ασκώ τα καθήκοντά µου µε πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συµφέρον των Κοινοτήτων·
- να µη ζητώ ούτε να δέχοµαι υποδείξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων µου, από καµία κυβέρνηση,
θεσµικό όργανο, υπηρεσία ή άλλο οργανισµό·
- να απέχω από κάθε πράξη ασυµβίβαστη προς τον χαρακτήρα των καθηκόντων µου ή την άσκησή τους.
- Έχω γνώση ότι κάθε κράτος µέλος υποχρεούται να σέβεται την αρχή αυτή και να µην επιδιώκει να
επηρεάζει τα µέλη της Επιτροπής κατά την εκτέλεση του έργου τους.
- Αναλαµβάνω επίσης την υποχρέωση να τηρώ κατά τη διάρκεια της θητείας µου και µετά τη λήξη αυτής,
τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεώς µου, και ιδίως τα καθήκοντα εντιµότητας και
διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, µετά τη λήξη της θητείας µου, ορισµένων θέσεων ή
πλεονεκτηµάτων".
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Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τη στρατηγική της Επιτροπής για
την εφαρµογή του Χάρτη στο νέο νοµοθετικό περιβάλλον που υπάρχει από την έναρξη
ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας.
Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με τον εν λόγω Χάρτη6, η ΄Ενωση απέκτησε τον δικό της κατάλογο θεµελιωδών
δικαιωµάτων, που ενηµερώνεται µε βάση την εξέλιξη της κοινωνίας, της επιστήµης και της
τεχνολογίας.
Ο Χάρτης αποτελεί καινοτόµο εργαλείο, καθώς συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείµενο το
σύνολο των θεµελιωδών δικαιωµάτων που προστατεύονται στην Ένωση7 παρέχοντάς τους
έτσι ένα ευδιάκριτο, ακριβές και προβλέψιµο περιεχόµενο. Η συνθήκη της Λισαβόνας,
αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που αναφέρονται στο Χάρτη και
προσδίδοντας στο Χάρτη το ίδιο νοµικό κύρος µε αυτό των συνθηκών, εξασφαλίζει
µεγαλύτερη προβολή των εν λόγω δικαιωµάτων και ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες.
Ο Χάρτης εφαρµόζεται καταρχήν στα θεσµικά και λοιπά όργανα και οργανισµούς της
Ένωσης (άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη). Συνεπώς, διέπει ιδίως το νοµοθετικό έργο και
τη λήψη αποφάσεων εκ µέρους της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, των
οποίων οι νοµοθετικές πράξεις πρέπει να συµφωνούν πλήρως µε το Χάρτη.
Το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη προβλέπει επίσης ότι ο Χάρτης απευθύνεται στα
κράτη µέλη µόνο όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Ο Χάρτης δεν εφαρµόζεται σε
καταστάσεις που δεν συνδέονται κατά κανένα τρόπο µε το δίκαιο της Ένωσης8. Η συνθήκη
της Λισσαβόνας, µε τη νοµικά δεσµευτική ισχύ που προσέδωσε στο Χάρτη, δεν µετέβαλε την
κατάσταση αυτή, καθώς προβλέπει ρητά ότι οι διατάξεις του Χάρτη δεν διευρύνουν κατά
κανένα τρόπο τις αρµοδιότητες της Ένωσης, όπως ορίζονται στις Συνθήκες9.
Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
Η προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η
οποία κατέστη υποχρεωτική από τη συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 6 παράγραφος 2 ΣΕΕ),
θα συµπληρώσει το σύστηµα προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων καθιστώντας το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αρµόδιο για την εξέταση των πράξεων
της Ένωσης. Ο εν λόγω εξωτερικός δικαστικός έλεγχος αναµένεται να ενθαρρύνει περαιτέρω
την Ένωση ώστε να ασκεί µια φιλόδοξη πολιτική στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων:
όσο περισσότερο η Ένωση διασφαλίζει τον πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων
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Η πανηγυρική διακήρυξη του Χάρτη από το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή έγινε στην
Νίκαια στις 7 ∆εκεµβρίου 2000. Στις 12 ∆εκεµβρίου 2007, οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν και διακήρυξαν εκ νέου πανηγυρικά το Χάρτη.
Η δεύτερη αυτή διακήρυξη κατέστη αναγκαία, καθόσον ο Χάρτης που δηµοσιεύτηκε το 2000
προσαρµόστηκε ούτως ώστε να καταστεί νοµικά δεσµευτικός.
Τα δικαιώµατα και οι αρχές που εµπεριέχονται στο Χάρτη απορρέουν ιδίως από τις κοινές
συνταγµατικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών µελών,. την ευρωπαϊκή σύµβαση
για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, τους κοινωνικούς χάρτες που έχουν υιοθετηθεί
από την Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης, καθώς και από την νοµολογία του ∆ικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Βλ. τµήµα I§3.
Το άρθρο 51§2 προβλέπει ότι ο Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης
πέραν των αρµοδιοτήτων της Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες αρµοδιότητες και καθήκοντα για την
Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα, όπως ορίζονται στις Συνθήκες.
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στο πλαίσιο των πράξεών της, τόσο περιορίζεται ο κίνδυνος αποδοκιµασίας τους από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Ο στόχος της στρατηγικής: η Ένωση πρέπει να αποτελεί υπόδειγµα
Ο στόχος της πολιτικής που προτίθεται να αναπτύξει η Επιτροπή µετά την έναρξη ισχύος της
συνθήκης της Λισαβόνας είναι να εξασφαλίσει εντός της Ένωσης το µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό αποτελεσµατικότητας των θεµελιωδών δικαιωµάτων που περιλαµβάνονται στο Χάρτη.
Για το σκοπό αυτό η Ένωση πρέπει να αποτελεί υπόδειγµα. Ο Χάρτης δεν είναι ένα κείµενο
µε αφηρηµένες αξίες, αλλά ένα εργαλείο που επιτρέπει στα πρόσωπα να απολαύουν τα
δικαιωµάτα που προβλέπει, όταν βρίσκονται σε καταστάσεις που διέπονται από το δίκαιο της
Ένωσης. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα εστιάσει τις προσπάθειές της στην αποτελεσµατική
εφαρµογή του Χάρτη.
Η ανάπτυξη, µε βάση τις Συνθήκες, επιµέρους πολιτικών που αφορούν συγκεκριµένα
θεµελιώδη δικαιώµατα θα συνεχιστεί, όπως για παράδειγµα στους τοµείς της προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, των δικαιωµάτων του παιδιού, της ισότητας ανδρών και
γυναικών, της µη διάκρισης, της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή της ελεύθερης κυκλοφορίας.
Η υποδειγµατική στάση της Ένωσης είναι απαραίτητη όχι µόνο για τα πρόσωπα που ζουν
στην Ένωση, αλλά και για την ανάπτυξη της ίδιας της Ένωσης. Ο σεβασµός των θεµελιωδών
δικαιωµάτων εντός της Ένωσης συµβάλλει στην ανάπτυξη της αµοιβαίας εµπιστοσύνης
µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και της εµπιστοσύνης του κοινού γενικά προς τις πολιτικές
της Ένωσης. Η έλλειψη εµπιστοσύνης όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στα κράτη µέλη, όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης, και την ικανότητα
της Επιτροπής και των εθνικών αρχών να διασφαλίσουν το σεβασµό των εν λόγω
δικαιωµάτων, θα εµπόδιζε ιδίως τη λειτουργία και την εµβάθυνση των µηχανισµών
συνεργασίας στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τέλος, η αποτελεσµατική
προστασία είναι επίσης απαραίτητη ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των ενεργειών της
Ένωσης για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η δράση της Ένωσης στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων δεν περιορίζεται στις
εσωτερικές της πολιτικές. Ο Χάρτης εφαρµόζεται και στην εξωτερική δράση της Ένωσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 ΣΕΕ, η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως στόχο να
προωθήσει στον υπόλοιπο κόσµο τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουµενικότητα και
το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, τον σεβασµό
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασµό
των αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.
Ορισµένοι κανόνες που ανέπτυξαν τα Ηνωµένα Έθνη σε θέµατα δικαιωµάτων του ανθρώπου
αποκτούν για την Ένωση τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική διάσταση10. Η Ένωση ανέπτυξε
ως εκ τούτου πολιτική για την προώθηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του
εκδηµοκρατισµού στις τρίτες χώρες. Εξάλλου, το άρθρο 8 ΣΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση
αναπτύσσει µε τις γειτονικές της χώρες προνοµιακές σχέσεις θεµελιωµένες στις αξίες της
Ένωσης. Τέλος, το άρθρο 49 ΣΕΕ προβλέπει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις
αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση µπορεί να ζητήσει να γίνει µέλος της Ένωσης. Τα
πολιτικά κριτήρια για την προσχώρηση που έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
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Όλα τα κράτη µέλη έχουν προσχωρήσει στις κύριες συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών σε θέµατα
δικαιωµάτων του ανθρώπου και το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τη σύναψη, από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία (ΕΕ L 23 της 27.1.10, σ.35).
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της Κοπεγχάγης, το 1993, απαιτούν από την υποψήφια χώρα να διαθέτει σταθερούς θεσµούς
που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώµατα του ανθρώπου, καθώς και
το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων. Για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων
προσχώρησης η υποψήφια χώρα πρέπει να πληροί επαρκώς τα εν λόγω κριτήρια. Τα θέµατα
που αφορούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα εξετάζονται ενδελεχώς κατά τη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης.
1.

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

Η δράση της Ένωσης σε θέµατα θεµελιωδών δικαιωµάτων πρέπει να είναι άµεµπτη. Ο
Χάρτης πρέπει να αποτελεί πυξίδα για τις πολιτικές της Ένωσης και για την εφαρµογή τους
από τα κράτη µέλη.
1.1.

Ενίσχυση της καλλιέργειας πνεύµατος θεµελιωδών δικαιωµάτων στην
Επιτροπή

Η Επιτροπή ελέγχει συστηµατικά κατά πόσον οι νοµοθετικές προτάσεις και πράξεις που
εκδίδει είναι σύµφωνες µε τον Χάρτη. Για να αντικατοπτριστεί το νέο καθεστώς του Χάρτη,
πρέπει να ενισχυθούν τα «αντανακλαστικά» σε θέµατα θεµελιωδών δικαιωµάτων εντός των
υπηρεσιών της Επιτροπής που επεξεργάζονται τις εν λόγω προτάσεις και πράξεις. Είναι
απαραίτητο να καλλιεργηθεί ένα «πνεύµα θεµελιωδών δικαιωµάτων» σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας, από τα πρώτα βήµατα του σχεδιασµού µιας πρότασης στις υπηρεσίες της
Επιτροπής, κατά την αξιολόγηση του αντίκτυπου και µέχρι τον έλεγχο της νοµιµότητας του
τελικού κειµένου ενός σχεδίου πράξης.
Η εν λόγω καλλιέργεια πνεύµατος θεµελιωδών δικαιωµάτων είναι απαραίτητη για την
ενδελεχή εξέταση της σκοπιµότητας και της αναλογικότητας των προτάσεων που υποβάλλει
η Επιτροπή. Πράγµατι, εκτός από ορισµένα δικαιώµατα απόλυτου χαρακτήρα11, τα
θεµελιώδη δικαιώµατα δύνανται, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να υπόκεινται σε
περιορισµούς. Οι τελευταίοι πρέπει να προβλέπονται από τον νόµο, να σέβονται το βασικό
περιεχόµενο των εν λόγω δικαιωµάτων και, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας, να
είναι αναγκαίοι και να ανταποκρίνονται πραγµατικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που
αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών των
τρίτων12.
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Για παράδειγµα, η απαγόρευση των βασανιστηρίων.
Άρθρο 52 §2 του Χάρτη.
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Κατάλογος ελέγχου ("Check-list") για τα θεµελιώδη δικαιώµατα
1. Ποια θεµελιώδη δικαιώµατα επηρεάζονται;
2. Πρόκειται για απόλυτα δικαιώµατα (που δεν υπόκεινται σε κανένας περιορισµό – για
παράδειγµα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η απαγόρευση των βασανιστηρίων);
3. Ποιος είναι ο αντίκτυπος των διαφόρων επιλογών πολιτικής που εξετάζονται στα θεµελιώδη
δικαιώµατα; Πρόκειται για θετικό αντίκτυπο (προώθηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων) ή
για αρνητικό αντίκτυπο (περιορισµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων);
4. Οι επιλογές έχουν ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό αντίκτυπο, αναλόγως µε τα θεµελιώδη
δικαιώµατα που επηρεάζονται (για παράδειγµα, αρνητικό αντίκτυπο στην ελευθερία της
έκφρασης και θετικό στην πνευµατική ιδιοκτησία);
5. Οι ενδεχόµενοι περιορισµοί των θεµελιωδών δικαιωµάτων είναι διατυπωµένοι κατά τρόπο
ακριβή και προβλέψιµο;
6. Οι περιορισµοί που επιβάλλονται στα θεµελιώδη δικαιώµατα, κατά περίπτωση:
- είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση ενός στόχου γενικού ενδιαφέροντος ή για την
προστασία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών άλλων προσώπων (να διευκρινιστούν);
- είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόµενο στόχο;
- σέβονται το βασικό περιεχόµενο των σχετικών θεµελιωδών δικαιωµάτων;
Η Επιτροπή έλαβε ήδη µέτρα εσωτερικής οργάνωσης - «µεθοδολογία»13 - προκειµένου να
διασφαλίσει τη συστηµατική και αυστηρή επαλήθευση, εκ µέρους των υπηρεσιών της, του
σεβασµού όλων των θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την επεξεργασία κάθε νοµοθετικής
πρότασης. Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησής της, η εν λόγω µεθοδολογία14 έχει
σχεδιαστεί σωστά όσον αφορά τον επιδιωκόµενο στόχο, αλλά πρέπει να ενισχυθεί η πρακτική
της εφαρµογή: πρέπει να είναι πιο συστηµατική, πιο εµπεριστατωµένη και πιο κατανοητή. Η
έκθεση υπογραµµίζει επίσης ότι η εκτίµηση των επιπτώσεων δεν είναι ζήτηµα διαδικασίας
αλλά ουσίας.
Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα ενισχύσει τις εσωτερικές ενέργειες κατάρτισης σε θέµατα
θεµελιωδών δικαιωµάτων ώστε να είναι σε θέση οι υπηρεσίες να αντιµετωπίσουν τα
ζητήµατα αυτά και να ενισχυθεί και να καλλιεργηθεί ένα πνεύµα σεβασµού των θεµελιωδών
δικαιωµάτων.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η Επιτροπή κατά την εκπόνηση
των προτάσεών της, καθώς και τα µέτρα που λήφθηκαν για την ενίσχυση της εφαρµογής
τους. Τα µέτρα αυτά θα συµβάλουν στην εφαρµογή της πολιτικής για τη «βελτίωση της
νοµοθεσίας». Όπως υπογραµµίζεται στο πρόγραµµα της Στοκχόλµης, η εκπόνηση της
νοµοθεσίας της Ένωσης µε τρόπο σαφή και κατανοητό συµβάλλει στη διευκόλυνση της
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Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Η τήρηση του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο πλαίσιο των
νοµοθετικών προτάσεων της Επιτροπής – Μεθοδολογία συστηµατικού και αυστηρού ελέγχου» - COM
(2005) 172 τελικό της 27.4.05.
Έκθεση σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή της µεθοδολογίας για συστηµατικό και αυστηρό έλεγχο της
τήρησης του Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων. COM(2009) 205 τελικό της 29.4.2009.
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αποτελεσµατικής άσκησης των δικαιωµάτων από τους πολίτες. Η Επιτροπή,
ευθυγραµµιζόµενη µε την πολιτική για τη «βελτίωση της νοµοθεσίας» και το πρόγραµµα της
Στοκχόλµης, που υπογράµµισε τη σηµασία της αξιολόγησης, θα µεριµνήσει επίσης ώστε να
λαµβάνεται υπόψη ο Χάρτης κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση των οργάνων της Ένωσης,
ιδίως στις εκθέσεις για την εφαρµογή ευαίσθητων νοµοθετικών ρυθµίσεων, καθώς και στις
διαδικασίες αµοιβαίας αξιολόγησης.
Οι µη νοµοθετικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή, όπως οι αποφάσεις, ακόµη και
αν δεν αποτελούν αντικείµενο αξιολόγησης αντίκτυπου, ελέγχονται και αυτές κατά την
εκπόνησή τους για να διαπιστωθεί εάν είναι σύµφωνες µε το Χάρτη.
Η Επιτροπή θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις λεγόµενες «ευαίσθητες» προτάσεις και πράξεις,
δηλαδή σε κάθε νοµοθετική πρόταση, καθώς και στις εκτελεστικές πράξεις (άρθρο 291
ΣΛΕΕ), όπως και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290 ΣΛΕΕ), που εγείρουν
ιδιαίτερα ζητήµατα συµφωνίας µε το Χάρτη ή που αποβλέπουν ειδικά στην προώθηση ενός
εκ των θεµελιωδών δικαιωµάτων του Χάρτη.
1.1.1.

Προπαρασκευαστικές διαβουλεύσεις

Πριν από το στάδιο της προετοιµασίας των προτάσεων καθεαυτών, η Επιτροπή, κατά την
έναρξη διαβουλεύσεων (πράσινη βίβλος, ανακοίνωση, έγγραφο εργασίας) µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη επί θεµάτων που δύνανται ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε νέες
ευαίσθητες προτάσεις, υπογραµµίζει τις πτυχές που ενδέχεται να αφορούν «θεµελιώδη
δικαιώµατα», προκειµένου να ζητήσει σχετικές συνεισφορές που θα χρησιµοποιηθούν στην
αξιολόγηση αντίκτυπου. Επίσης, διευκρινίζει ότι θα εκπονείται αξιολόγηση αντίκτυπου για
τις ενδεχόµενες προτάσεις σύµφωνα µε τη µεθοδολογία.
1.1.2.

Αξιολόγηση του αντίκτυπου

Στις αξιολογήσεις του αντίκτυπου που συνοδεύουν τις προτάσεις της Επιτροπής εξετάζονται,
εφόσον κριθεί σκόπιµο, οι επιπτώσεις των προτάσεων στα θεµελιώδη δικαιώµατα. Οι
κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση του αντίκτυπου, όπως αναθεωρήθηκαν το
200915, προβλέπουν ότι ορισµένες εκτελεστικές πράξεις (επιτροπολογία) που ενδέχεται να
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις υπόκεινται επίσης σε αξιολόγηση του αντίκτυπου. Η
αξιολόγηση του αντίκτυπου πρέπει να χρησιµεύει για να προσδιορίζονται τα ενδεχόµενα
θιγόµενα θεµελιώδη δικαιώµατα, το βαθµό παρέµβασης στο αντίστοιχο δικαίωµα και η
ανάγκη και η αναλογικότητα της παρέµβασης αυτής όσον αφορά τις επιλογές δράσης και
τους επιδιωκόµενους στόχους. Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση του αντίκτυπου δεν εξετάζεται
από νοµική άποψη η συµµόρφωση του σχέδιου δράσης µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Η
εξέταση αυτή πραγµατοποιείται µεταγενέστερα, στη βάση συγκεκριµένου σχεδίου πράξης. Οι
κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά την αξιολόγηση του αντίκτυπου προσδιορίζουν, για
κάθε στάδιο της αξιολόγησης, πώς πρέπει να ληφθούν υπόψη τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Η
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εφαρµόζει τη γενική της προσέγγιση όσον αφορά την
πραγµατοποίηση της αξιολόγησης του αντίκτυπου, ενισχύοντας παράλληλα την εκτίµηση των
επιπτώσεων στα θεµελιώδη δικαιώµατα16.
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Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση του αντίκτυπου - SEC (2009) 92 της 15.1.2009.
Στην ανακοίνωσή της "Έξυπνη νοµοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (COM(2010) 543 της 7.10.2010),
η Επιτροπή υπογράµµισε ότι για να ευθυγραµµιστεί µε το νέο καθεστώς του Χάρτη, θα ενίσχυε την
αξιολόγηση του αντίκτυπου στα θεµελιώδη δικαιώµατα και θα ανέπτυσσε επιχειρησιακές κατευθύνσεις
για το θέµα αυτό.
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1.1.2.1. Ενσωµάτωση της διάστασης των «θεµελιωδών δικαιωµάτων» στις εργασίες των
οµάδων καθοδήγησης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου
Στην επεξεργασία κάθε αξιολόγησης του αντίκτυπου συµµετέχει Οµάδα καθοδήγησης για την
αξιολόγηση του αντίκτυπου απαρτιζόµενη από τις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες της Επιτροπής, η
οποία διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της αξιολόγησης του
αντίκτυπου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής θα θέτουν στη διάθεση των εν λόγω
οµάδων την εµπειρογνωµοσύνη τους στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων προκειµένου
να διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα εν λόγω δικαιώµατα θα προσδιορίζονται και θα
αναλύονται µε συστηµατικό τρόπο σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας επεξεργασίας των
πολιτικών. Οι εν λόγω επιπτώσεις στα θεµελιώδη δικαιώµατα θα προβάλλονται κατά εµφανή
τρόπο στην έκθεση αξιολόγησης του αντίκτυπου, όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο. Η προβολή
αυτή θα συµβάλει στην ενίσχυση του πνεύµατος σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων
κατά την προετοιµασία του σχεδίου πράξης.
1.1.2.2. Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές για τα θεµελιώδη δικαιώµατα
Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη προσέγγισης που θα λαµβάνει πραγµατικά υπόψη τα
θεµελιώδη δικαιώµατα και για να παρασχεθούν συµβουλές στις υπηρεσίες της Επιτροπής
σχετικά µε τον τρόπο αξιολόγησης του αντίκτυπου µιας πρωτοβουλίας επί των θεµελιωδών
δικαιωµάτων, θα εκπονηθούν επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές ("operational
guidance"). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θα αναφέρονται στα ερωτήµατα του
καταλόγου ελέγχου-«check list» για τα θεµελιώδη δικαιώµατα που απαριθµούνται ανωτέρω.
1.1.2.3. Επιτροπή ανάλυσης επιπτώσεων
Η επιτροπή ανάλυσης επιπτώσεων (Impact Assessment Board) είναι κεντρικό όργανο
επιφορτισµένο µε καθήκοντα υποστήριξης και ελέγχου της ποιότητας υπαγόµενο στον
Πρόεδρο της Επιτροπής. Το εν λόγω όργανο είναι ανεξάρτητο από τις αρµόδιες για τη
χάραξη των πολιτικών υπηρεσίες. Η επιτροπή αυτή εξετάζει όλες τις αξιολογήσεις
αντίκτυπου της Επιτροπής και εκδίδει γνωµοδοτήσεις γι' αυτές, καθώς και για την ποιότητα
της ανάλυσης στην οποία στηρίζονται οι προτάσεις δράσης που υποβάλλει η Επιτροπή. Η
επιτροπή ελέγχει συστηµατικά τις πτυχές που αφορούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα στα σχέδια
αξιολόγησης επιπτώσεων που της υποβάλλονται και διατυπώνει τη γνώµη της επί των
θεµάτων αυτών, εάν τούτο κριθεί απαραίτητο.
1.1.3.

Εκπόνηση σχεδίων πράξης

1.1.3.1. Στοχευµένες αιτιολογικές σκέψεις
Μετά την αξιολόγηση του αντίκτυπου, αφού προετοιµαστεί το σχέδιο νοµοθετικής πρότασης
(ή πράξης κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης), η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο
νοµιµότητας διασφαλίζοντας ιδίως τη συµµόρφωσή του µε το Χάρτη.
Οι προτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σχέση µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα πρέπει να
περιλαµβάνουν ειδικές αιτιολογικές σκέψεις που εξηγούν τη συµµόρφωσή τους µε το Χάρτη.
Ο ρόλος των αιτιολογικών σκέψεων είναι να εξηγούν το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η
έκδοση της σχετικής πράξης και µε τον τρόπο αυτό να επιτρέπουν και να διευκολύνουν
ενδεχόµενο δικαστικό έλεγχο της συµµόρφωσής της µε το Χάρτη. Τούτο προϋποθέτει την
αποφυγή κάθε γενίκευσης προκύπτουσας από τη χρησιµοποίηση αιτιολογικής σκέψης που
διαπιστώνει κατά γενικό τρόπο τη συµµόρφωση µε το Χάρτη. Η ενσωµάτωση των
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αιτιολογικών σκέψεων δεν αποτελεί ένα απλό τυπικό θέµα, αλλά αντικατοπτρίζει τον
ενδελεχή έλεγχο της συµµόρφωσης της εξεταζόµενης πρότασης µε το Χάρτη.
Οι αιτιολογικές σκέψεις που εξηγούν τη συµµόρφωση της πρότασης µε το Χάρτη θα είναι
στοχευµένες προσδιορίζοντας επακριβώς τα θεµελιώδη δικαιώµατα επί των οποίων έχει
αντίκτυπο η συγκεκριµένη πρόταση. Εξάλλου, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα θεσπίζονται
εξατοµικευµένες και ειδικές αιτιολογικές σκέψεις που θα αφορούν συγκεκριµένα θεµελιώδη
δικαιώµατα προκειµένου να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρµογής µιας διάταξης ή οι λύσεις που
περιέχονται στην πρόταση ώστε να διασφαλιστεί ότι ο περιορισµός ενός θεµελιώδους
δικαιώµατος είναι αιτιολογηµένος δυνάµει του άρθρου 52 του Χάρτη.
1.1.3.2. Συνοπτική παρουσίαση των πτυχών των «θεµελιωδών δικαιωµάτων» στην
αιτιολογική έκθεση
Εφόσον, σύµφωνα µε τις αιτιολογικές σκέψεις, η νοµοθετική πρόταση έχει αντίκτυπο στα
θεµελιώδη δικαιώµατα, πρέπει να περιλαµβάνεται στην αιτιολογική έκθεση συνοπτική
παρουσίαση του τρόπου τήρησης των σχετικών µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα υποχρεώσεων.
Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει ευαίσθητες προτάσεις θα ενισχύεται µε συνοπτική
παρουσίαση του συνόλου των σχετικών µε τα «θεµελιώδη δικαιώµατα» πτυχών που
περιλαµβάνονται στην αξιολόγηση του αντίκτυπου και στη νοµοθετική πρόταση. Στην
παρουσίαση αυτή θα διευκρινίζεται ιδίως γιατί η Επιτροπή εκτιµά ότι οι περιορισµοί στα
θεµελιώδη δικαιώµατα δικαιολογηµένοι από άποψη αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Η εν
λόγω παρουσίαση θα συµβάλλει στην καλύτερη στόχευση των αιτιολογικών σκέψεων για τα
«θεµελιώδη δικαιώµατα» που συνοδεύουν τις ευαίσθητες προτάσεις. Επίσης, θα
προβάλλονται περισσότερο αποδεικνύοντας ότι πραγµατοποιήθηκε ενδελεχής εξέταση του
αντίκτυπου και της συµβατότητας.
1.2.

Συνεκτίµηση του Χάρτη στην νοµοθετική διαδικασία

Η µεθοδολογία που θεσπίστηκε από την Επιτροπή εφαρµόζεται αποκλειστικά στο στάδιο της
προετοιµασίας των προτάσεών της. Κατά τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας, οι
προτάσεις της Επιτροπής µπορούν να τροποποιηθούν από έναν εκ των συννοµοθετών, ο
οποίος επικαλείται ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χωρίς να προηγηθεί συστηµατικός
έλεγχος για τον αντίκτυπό τους και για το εάν είναι συµβατές µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επεσήµανε στο πρόγραµµα της Στοκχόλµης το ζήτηµα αυτό και
καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε οι νοµοθετικές
πρωτοβουλίες να παραµείνουν συµβατές µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα «καθόλη τη διάρκεια
της νοµοθετικής διαδικασίας ενισχύοντας την εφαρµογή της µεθοδολογίας για τη συστηµατική
και αυστηρή παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τη Σύµβαση και τα δικαιώµατα που
περιλαµβάνονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων»17. Η Επιτροπή, ευθυγραµµιζόµενη µε
το στόχο της καλλιέργειας ενός πνεύµατος θεµελιωδών δικαιωµάτων καθόλη τη διάρκεια της
νοµοθετικής διαδικασίας, είναι διαθέσιµη να συνδράµει τα λοιπά όργανα ώστε να λαµβάνουν
αποτελεσµατικά υπόψη τις συνέπειες των τροποποιήσεών τους στην εφαρµογή του Χάρτη,
ιδίως µέσω της εξέτασης των ζητηµάτων που πρέπει να έχουν υπόψη (αναφέρονται στον
κατάλογο ελέγχου-check-list των θεµελιωδών δικαιωµάτων).
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1.2.1.

Οι τροποποιήσεις

Οι τροποποιήσεις των προτάσεων της Επιτροπής από τους συνοµοθέτες πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη το Χάρτη. Η Επιτροπή θα υπερασπίζεται σθεναρά τη θέση της ως προς τα κριτήρια
προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων σε µια πρότασή της και θα αντιτίθεται στους
συνοµοθέτες σε περίπτωση που επιδιώκουν την υποβάθµιση των κριτηρίων αυτών. Η
Επιτροπή δεν θα διστάζει να χρησιµοποιεί όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της για το
σκοπό αυτό, µεταξύ άλλων ζητώντας την έγκριση της πράξης µε οµοφωνία ή, ενδεχοµένως
αποσύροντας την πρότασή της ή ασκώντας προσφυγή ακύρωσης κατά των επίµαχων
διατάξεων18.
1.2.2.

∆ιοργανικός διάλογος

Ο χειρισµός των σχεδίων τροποποιήσεων που εγείρουν ζητήµατα συµµόρφωσης προς το
Χάρτη πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο διαφανούς διοργανικού διαλόγου, ιδίως για να
διασφαλιστεί:
– η δέουσα αξιολόγηση του αντίκτυπου των εν λόγω τροποποιήσεων στα θεµελιώδη
δικαιώµατα και της συµµόρφωσής τους προς το Χάρτη. Η διοργανική συµφωνία "Κοινή
προσέγγιση για την αξιολόγηση αντίκτυπου"19 προβλέπει κατά γενικό τρόπο ότι το
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των
δικών τους «ουσιαστικών» τροποποιήσεων. Στη συµφωνία δεν γίνεται αναφορά στη
συνεκτίµηση των πτυχών των «θεµελιωδών δικαιωµάτων», ούτε στο γεγονός ότι κάθε
τροποποίηση που εγείρει ζήτηµα θεµελιωδών δικαιωµάτων θα πρέπει να θεωρείται ως
«ουσιαστική»·
– η λήψη των σχετικών αποφάσεων στο κατάλληλο επίπεδο και, όσον αφορά για
παράδειγµα το Συµβούλιο, η ενηµέρωση των αρµόδιων υπουργών·
– η πλήρης συµµετοχή των νοµικών υπηρεσιών των τριών οργάνων.
Στο πλαίσιο µιας προσεχούς αναθεώρησης της διοργανικής συµφωνίας «Κοινή προσέγγιση για
την αξιολόγηση αντίκτυπου», η Επιτροπή θα προτείνει να προβλεφθεί ότι η αξιολόγηση
αντίκτυπου που πρέπει να συνοδεύει τις προτάσεις των κρατών µελών, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις όπου η Συνθήκη επιτρέπει τέτοιες προτάσεις20, περιλαµβάνει επίσης εκτίµηση
του αντίκτυπου στα θεµελιώδη δικαιώµατα. Εξάλλου, στο πλαίσιο της θέσης που λαµβάνει
έναντι των προτάσεων των κρατών µελών, η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά την αξιολόγηση
του αντίκτυπου στα θεµελιώδη δικαιώµατα.
1.3.

Μέριµνα για τον σεβασµό του Χάρτη από τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή
του δικαίου της Ένωσης

Oι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη µέλη µόνον όταν «εφαρµόζουν το δίκαιο της
Ένωσης» (άρθρο 51 σηµείο 1). Ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων από τα κράτη
µέλη, όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης, είναι θέµα κοινού ενδιαφέροντος για όλα τα
κράτη µέλη, γιατί αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της αµοιβαίας εµπιστοσύνης που

18
19
20
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Σηµείο 3.4 της έκθεσης της 29.4.09.
Έγγραφο του Συµβουλίου 14901/05 της 24.11.2005.
Τοµείς δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, αστυνοµικής συνεργασίας και διοικητικής
συνεργασίας στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (άρθρο 76 ΣΛΕΕ).
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απαιτείται για τη λειτουργία της Ένωσης. Η εν λόγω αρχή αποκτά ακόµη µεγαλύτερη
σηµασία στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κεκτηµένου της Ένωσης σε τοµείς ιδιαίτερα
ευαίσθητους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, η µη διενέργεια διακρίσεων και η ιθαγένεια της Ένωσης, η κοινωνία της
πληροφορίας ή το περιβάλλον.
Η παρέµβαση της Επιτροπής για τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων θα διέπεται από
τις ακόλουθες αρχές:
1.3.1.

Πρόληψη

Η Επιτροπή θα αναπτύξει την προληπτική της προσέγγιση υπενθυµίζοντας, κατά περίπτωση,
στις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τη µεταφορά των νοµοθετικών ρυθµίσεων, την
υποχρέωση σεβασµού του Χάρτη κατά την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας και
βοηθώντας τις εν λόγω αρχές, στο πλαίσιο ιδίως των επιτροπών εµπειρογνωµόνων που είναι
επιφορτισµένες µε τη διευκόλυνση της µεταφοράς των οδηγιών. Για παράδειγµα, η σηµασία
σεβασµού του Χάρτη, και ειδικότερα των δικαιωµάτων του παιδιού, υπογραµµίστηκε στην
οµάδα εµπειρογνωµόνων που συστήθηκε από την Επιτροπή για την παρακολούθηση της
µεταφοράς της οδηγίας 2008/115/ΕΚ («οδηγία για την επιστροφή») ή ακόµη στο πλαίσιο της
επιτροπής για την απόφαση-πλαίσιο 2008/919/∆ΕΥ που τροποποιεί την απόφαση-πλαίσιο για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.
1.3.2.

∆ιαδικασίες επί παραβάσει

Σε περίπτωση που κράτος µέλος δεν σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα κατά την εφαρµογή
του δικαίου της Ένωσης, η Επιτροπή, υπό την ιδιότητα του θεµατοφύλακα των συνθηκών,
διαθέτει εξουσίες για να επιτύχει την παύση της εν λόγω παράβασης και δύναται, κατά
περίπτωση, να προσφύγει στο ∆ικαστήριο (προσφυγή λόγω παραβάσεως). Για να είναι
δυνατή η παρέµβαση της Επιτροπής, πρέπει στην επίµαχη περίπτωση να υπάρχει συνδετικό
στοιχείο µε το δίκαιο της Ένωσης. Η ύπαρξη συνδετικού στοιχείου µε το δίκαιο της Ένωσης
εξαρτάται από την εκάστοτε επίµαχη περίπτωση21.
Η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της
για να διασφαλίσει το σεβασµό του Χάρτη από τα κράτη µέλη, όταν αυτά εφαρµόζουν το
δίκαιο της Ένωσης. Η Επιτροπή, όποτε το κρίνει σκόπιµο, θα κινεί διαδικασίες επί παραβάσει
σε βάρος κρατών µελών για µη σεβασµό του Χάρτη κατά την εφαρµογή του δικαίου της
Ένωσης. Οι παραβάσεις που εγείρουν ζητήµατα αρχής ή που έχουν ιδιαίτερα σηµαντικές
αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
1.3.3.

Περιπτώσεις που δεν υπάγονται στο Χάρτη

Ο Χάρτης δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις εκείνες παραβίασης των θεµελιωδών
δικαιωµάτων που δεν παρουσιάζουν κανένα συνδετικό στοιχείο µε το δίκαιο της Ένωσης. Τα
κράτη µέλη διαθέτουν τα δικά τους συστήµατα προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων
µέσω των εθνικών δικαστικών αρχών, συστήµατα που δεν αντικαθίστανται από το Χάρτη.
Εναπόκειται λοιπόν στις εθνικές δικαστικές αρχές να διασφαλίζουν την τήρηση των
21
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Για παράδειγµα, υφίσταται συνδετικό στοιχείο όταν η µεταφορά µιας οδηγίας της Ένωσης στην εθνική
νοµοθεσία γίνεται κατά τρόπο που αντίκειται στα θεµελιώδη δικαιώµατα, ή όταν µια δηµόσια αρχή
εφαρµόζει νοµοθετική ρύθµιση της Ένωσης κατά τρόπο αντικείµενο στα θεµελιώδη δικαιώµατα, ή
όταν τελική απόφαση εθνικής δικαστικής αρχής εφαρµόζει ή ερµηνεύει το δίκαιο της Ένωσης κατά
τρόπο που αντίκειται στα θεµελιώδη δικαιώµατα.

11

EL

θεµελιωδών δικαιωµάτων και στα κράτη µέλη να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε
τις εθνικές τους νοµοθεσίες και τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η
Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσίες παρέµβασης υπό την ιδιότητα του θεµατοφύλακα των
Συνθηκών.
Το άρθρο 7 ΣΕΕ προβλέπει µηχανισµό που επιτρέπει στα όργανα της Ένωσης να ενεργούν
όταν υφίσταται σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και διαρκής παραβίαση από
κράτος µέλος των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, στις οποίες περιλαµβάνεται
η προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Πρόκειται για πολιτικό µηχανισµό έσχατης
ανάγκης που εστιάζεται σε έκτακτες καταστάσεις µε συστηµατική και διαρθρωτική
διάσταση22. Όταν υφίσταται σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των εν λόγω αξιών, ο
µηχανισµός αυτός µπορεί να ενεργοποιηθεί µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του ενός τρίτου
των κρατών µελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής.
2.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2.1.

Οι ανάγκες ενηµέρωσης

Για να είναι αποτελεσµατικά τα εγγεγραµµένα στο Χάρτη δικαιώµατα, πρέπει οι πολίτες να
είναι επαρκώς ενηµερωµένοι για τα δικαιώµατα αυτά και για τα µέσα άσκησής τους στην
πράξη σε περίπτωση παραβίασης. Η ανάγκη ενηµέρωσης όσον αφορά τις δυνατότητες
προσφυγής κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική:
– όσον αφορά τα δικαιώµατα του παιδιού, για παράδειγµα, τα προβλήµατα που αναφέρουν
συνήθως οι νέοι είναι ότι δεν ήξεραν πώς να υπερασπιστούν τα δικαιώµατά τους και σε
ποιον να απευθυνθούν (80%)23. Ο ίδιος τύπος δυσχερειών επισηµάνθηκε από τον
οργανισµό θεµελιωδών δικαιωµάτων σε θέµατα διακρίσεων24·
– η δυσκολία ενηµέρωσης σχετικά µε τα κατάλληλα ένδικα µέσα προσφυγής και η σύγχυση
όσον αφορά το ρόλο τους µπορεί να οδηγήσουν τους προσφεύγοντες σε «λάθος πόρτα». Η
Επιτροπή λαµβάνει, ως εκ τούτου, πολυάριθµες επιστολές που αφορούν περιπτώσεις για
τις οποίες δεν διαθέτει καµία αρµοδιότητα δυνάµει των Συνθηκών, καθώς δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή υπενθυµίζει
ότι εναπόκειται στις εθνικές αρχές, περιλαµβανοµένων των δικαστικών αρχών, να
αποφαίνονται σε υποθέσεις εικαζόµενων παραβιάσεων των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
ότι η ίδια δεν είναι δευτεροβάθµια αρχή προσφυγής κατά των αποφάσεων των εθνικών ή
διεθνών δικαστικών αρχών·
– η έλλειψη κατάλληλων πληροφοριών επιτείνει την πολυπλοκότητα των προσφυγών και τις
πρακτικές δυσκολίες για την άσκησή τους (γλώσσα, γνώση και κόστος των διαδικασιών,
κατάσταση του προσφεύγοντος, κ.λπ) που µπορούν να αποθαρρύνουν τα θύµατα
παραβιάσεων των θεµελιωδών δικαιωµάτων να κάνουν χρήση αυτών («αφανείς
καταγγέλλοντες»).

22

23

24
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Οι όροι εφαρµογής του εν λόγω µηχανισµού παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά
µε το άρθρο 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Σεβασµός και προώθηση των αξιών στις
οποίες βασίζεται η Ένωση - COM(2003) 0606 τελικό της 15.10.2003.
Σε ερώτηµα απευθυνόµενο σε νέους από 15 έως 18 ετών σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν ενδεχοµένως άτοµα κάτω των 18 ετών που επιθυµούν να υπερασπιστούν τα
δικαιώµατά τους. EB 273. Μάιος 2009. Τα δικαιώµατα του παιδιού.
EU-MIDIS European Union Minorities and Discrimination Survey.
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2.2.

Η δράση της Επιτροπής

Για την αντιµετώπιση των εν λόγω δυσχερειών, απαιτούνται στοχευµένες επικοινωνιακές
δράσεις προσαρµοσµένες στις διάφορες αυτές καταστάσεις.
2.2.1.

Ενηµέρωση σχετικά µε το ρόλο της Ένωσης σε θέµατα θεµελιωδών δικαιωµάτων

Η Επιτροπή θα ενισχύσει την ενηµερωτική της δράση για το ρόλο και τις αρµοδιότητες της
Ένωσης σε θέµατα θεµελιωδών δικαιωµάτων, καθώς και για τις δυνατότητες παρέµβασης
που διαθέτει, µεριµνώντας για την κάλυψη των γλωσσικών αναγκών των πολιτών και των
επαγγελµατιών:
– εξηγήσεις προσαρµοσµένες στο κοινό στο οποίο απευθύνονται, για παράδειγµα
κατανοητές από τα παιδιά, θα τεθούν στη διάθεση των καταγγελλόντων και των
ενδιαφεροµένων µερών. Ειδικότερα, οι απαντήσεις της Επιτροπής στις ατοµικές
καταγγελίες που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητά της, θα συνοδεύονται από
επεξηγηµατικό παράρτηµα υπό τη µορφή "Frequently Asked Questions-Συχνές
Ερωτήσεις"·
– η ενηµέρωση και η κατάρτιση των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα και των δικαστικών
αρχών, ιδίως των δικαστών, θα ενθαρρυνθεί µέσω ιδίως του ευρωπαϊκού δικαστικού
δικτύου σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου στον
ποινικό τοµέα ή του ευρωπαϊκού φόρουµ για τη δικαιοσύνη.
2.2.2.

Ενηµέρωση σχετικά µε τα υπάρχοντα µέσα προσφυγής

Για τα άτοµα που εκτιµούν ότι υπήρξαν θύµατα παραβίασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων,
είναι ουσιαστικής σηµασίας η δυνατότητα πρόσβασης σε πρακτικές πληροφορίες σχετικά µε
τα µέσα προσφυγής που υπάρχουν στα κράτη µέλη σε περίπτωση εικαζόµενης παραβίασης
των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η Επιτροπή θα λάβει τα ακόλουθα µέτρα:
– θα µεριµνήσει ώστε κατά τη διάρκεια του έτους 2011 να είναι δυνατή η παροχή
πληροφοριών στους πολίτες από τη δικτυακή πύλη e-justice σχετικά µε τα ένδικα µέσα
προσφυγής σε περίπτωση εικαζόµενης παραβίασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων,
– θα δροµολογήσει την εξέταση της ενηµέρωσης για τα µέσα προσφυγής σε θέµατα
θεµελιωδών δικαιωµάτων, από κοινού µε την επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τους εθνικούς φορείς δικαιωµάτων του ανθρώπου ή τις αρµόδιες εθνικές
αρχές, τις γραµµατείες του ∆ικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και τις λοιπές αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης.
3.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

Η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του Χάρτη, η οποία θα έχει δύο
στόχους:
– την πραγµατοποίηση απολογισµού, µε τρόπο διαφανή, συνεχή και συνεκτικό, σχετικά µε
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί. Θα προσδιορίζει τι έχει υλοποιηθεί και τι αποµένει να
γίνει για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη,
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– την πραγµατοποίηση ετήσιας ανταλλαγής απόψεων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο.
Η ετήσια έκθεση θα αποτελέσει ένα νέο χρήσιµο µηχανισµό για την ανάδειξη του τρόπου µε
τον οποίο εφαρµόζεται ο Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ένωσης. Βασιζόµενη
στις δράσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή θα παρουσιάζει τον τρόπο
µε τον οποίο έχει λάβει υπόψη τα θεµελιώδη δικαιώµατα στην επεξεργασία των
πρωτοβουλιών της. Εξάλλου, η Επιτροπή θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάζει τον τρόπο µε
τον οποίο έχει ληφθεί υπόψη ο Χάρτης κατά τη νοµοθετική διαδικασία ενώπιον του
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Η ετήσια έκθεση θα καλύπτει µε συστηµατικό τρόπο τα δικαιώµατα που περιλαµβάνονται
στο Χάρτη και τον τρόπο µε τον οποίο τίθενται σε εφαρµογή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της Ένωσης. Ενώ θα καλύπτει διαφορετικό πεδίο, θα συµπληρώνει την ετήσια έκθεση για τα
δικαιώµατα του ανθρώπου και τη δηµοκρατία στον κόσµο, η οποία παρουσιάζει τη δράση της
Ένωσης στις τρίτες χώρες25. Η έκθεση θα εστιαστεί κατά πρώτο λόγο στις δραστηριότητες
των οργάνων της Ένωσης, και ειδικότερα της Επιτροπής. Καλύπτοντας το σύνολο των
δικαιωµάτων που περιέχονται στο Χάρτη κατά τρόπο συνεχή σε ετήσια βάση, η έκθεση θα
επιτρέψει την πραγµατοποίηση συγκρίσεων όσον αφορά τις προόδους που σηµειώνονται και
την εµφάνιση νέων προβληµάτων.
Η ετήσια έκθεση θα λαµβάνει υπόψη τα διάφορα θέµατα που τίθενται υπόψη της Επιτροπής
από τους πολίτες, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τα ενδιαφερόµενα µέρη, και µε
τον τρόπο αυτό θα αναδεικνύει διάφορα ζητήµατα που γεννούν ανησυχίες. Επισηµαίνοντας
τα θέµατα που ορθώς τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής και τα θέµατα που υπάγονται
ενδεχοµένως στην αρµοδιότητα άλλων αρχών, η έκθεση θα συµβάλει επίσης στην καλύτερη
ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων τους.
Η ετήσια έκθεση θα παρουσιάζει τη δράση που αναπτύσσει η Επιτροπή για την
αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη επιτοπίως, για παράδειγµα µέσω διαδικασιών επί
παραβάσει ή µε δράσεις ενηµέρωσης. Βελτιώνοντας τη διαφάνεια και τη διάδοση
πληροφοριών σχετικά µε το Χάρτη, η έκθεση θα συνδράµει τα κράτη µέλη στη συµµόρφωσή
τους προς το Χάρτη, όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης, και µε τον τρόπο αυτό θα
συµβάλει στην αποφυγή διαδικασιών επί παραβάσει.
Για την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσής της, η Επιτροπή θα συνεργάζεται µε όλα τα όργανα
και τα ενδιαφερόµενα µέρη για τη συγκέντρωση των πληροφοριών και των στοιχείων που
απαιτούνται, συµπεριλαµβανοµένης της νοµολογίας σε θέµατα θεµελιωδών δικαιωµάτων του
∆ικαστηρίου καθώς και εκείνης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου και των εθνικών δικαστικών αρχών όταν αφορά το δίκαιο της Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, ιδίως µέσω των ερωτήσεων και
των αναφορών, για να καταστεί γνωστή η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στα
κράτη µέλη, σε θέµατα υπαγόµενα στην αρµοδιότητα της Ένωσης. Η Επιτροπή θα
αναζητήσει µε το Κοινοβούλιο τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας και ανάπτυξης αµοιβαίων
προσπαθειών στο πλαίσιο των εργασιών για την ετήσια έκθεσή της και των µηχανισµών
συνεργασίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.
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Με τη σύσταση του Οργανισµού Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η Ένωση έχει αποκτήσει ένα
εργαλείο στην υπηρεσία των οργάνων και των κρατών µελών της, όταν τα τελευταία
εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης, το οποίο έχει ως κύρια αποστολή την παροχή αξιόπιστων
και συγκρίσιµων στοιχείων σε θέµατα θεµελιωδών δικαιωµάτων. Οι πληροφορίες αυτές είναι
καθοριστικής σηµασίας για την ετήσια έκθεση και η Επιτροπή ενθαρρύνει τον Οργανισµό να
συγκεντρώνει τέτοια στοιχεία.
Για την εκπόνηση της έκθεσής της, η Επιτροπή θα λαµβάνει επίσης υπόψη τις πληροφορίες
που παρέχονται από όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των
εθνικών αρχών, όπως τα ανώτατα δικαστήρια, οι ανεξάρτητες εθνικές αρχές δικαιωµάτων
του ανθρώπου και οι εθνικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την αξιολόγηση του
αντίκτυπου των εθνικών νοµοθεσιών επί των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Οι µηχανισµοί
εποπτείας του Συµβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωµένων Εθνών δύνανται επίσης να
αποτελέσουν πηγές σηµαντικών πληροφοριών σχετικά µε τη δράση της Ένωσης και των
κρατών µελών, όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι
πληροφορίες που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών, καθώς οι ΜΚΟ έχουν άµεση
γνώση των επιτόπιων καταστάσεων.
Η ετήσια έκθεση θα επιτρέψει επίσης σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς να συµβάλουν
στην αδιάλειπτη διαδικασία εφαρµογής του Χάρτη και, προσδίδοντας στη διαδικασία αυτή
προβολή και διαφάνεια, θα προωθήσει τη δυναµική των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή προετοιµάζει επί του παρόντος την πρώτη ετήσια έκθεση, η
οποία θα καλύψει το έτος 2010 και αναµένεται να εκδοθεί την Άνοιξη του 2011.
****
Η στρατηγική που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή βασίζεται σε έναν σαφή στόχο: η
Ένωση πρέπει να αποτελεί υπόδειγµα προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα
των θεµελιωδών δικαιωµάτων που περιέχονται στο Χάρτη. Η Επιτροπή έλαβε µέτρα για την
επίτευξη του εν λόγω στόχου, ιδίως ενισχύοντας την αξιολόγηση αντίκτυπου των προτάσεών
της για τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Εξάλλου, θα ενθαρρύνει και τα υπόλοιπα όργανα της
Ένωσης να διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασµό του Χάρτη στο πλαίσιο του νοµοθετικού τους
έργου. Η Επιτροπή θα υπενθυµίζει, όποτε κρίνει σκόπιµο, στα κράτη µέλη, τη σηµασία του
σεβασµού του Χάρτη, όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Επίσης, θα εκδώσει
ανακοίνωση που θα εστιάζεται στις ανάγκες των πολιτών.
Η εν λόγω στρατηγική θα είναι αποτελεσµατική, αν εφαρµόζεται κατά τρόπο αδιάλειπτο,
αποφασιστικό και διαφανή σε συνεργασία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η Επιτροπή
αποφάσισε να υποβάλλει κάθε χρόνο ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του Χάρτη ώστε να
προβαίνει σε απολογισµό για τη σηµειωθείσα πρόοδο και να χαράσσει κατευθυντήριες
γραµµές για την πορεία της πολιτικής της. Η ανάληψη της δέσµευσης αυτής µαρτυρεί την
αποφασιστικότητα της Επιτροπής για την εφαρµογή του Χάρτη.
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