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 Περίληψη 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας (1η Δεκεμβρίου 2009) εισάγει σημαντικές 

νομοθετικές αλλαγές όσον αφορά το νομικό πλαίσιο της προστασίας των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι πιο σημαντικές από 

τις αλλαγές αυτές αφορούν τη ρητή αναγνώριση της δεσμευτικής νομικής 

ισχύος του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, την εισαγωγή του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ 

και την καθιέρωση της δυνατότητας της  ΕΕ να τηρήσει την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κατά συνέπεια, μετά την έναρξη 

ισχύος του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, από την 1η Δεκεμβρίου 

2009, όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, καθώς και όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, πρέπει να  

τηρούν και να εφαρμόζουν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με τον 

ίδιο τρόπο με τον οποίο πρέπει να σέβονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις 

των Συνθηκών της ΕΕ. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

ΕΕ έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει στο μέλλον κάθε πεδίο της νομοθεσίας 

της ΕΕ, επειδή τα νομοθετικά όργανα της ΕΕ υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται με τον Χάρτη της ΕΕ κατά τη θέσπιση νομοθεσίας. 

Παρά το γεγονός ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυξήθηκε 

σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έναρξη της ισχύος του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιέπλεξε περισσότερο το ήδη πολυεπίπεδο 

σύστημα προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

προσθέτοντας ένα νέο επίπεδο προστασίας. 
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 Εισαγωγή 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό παράγοντα της 

διεθνούς σκηνής ειδικότερα με το πέρας του Ψυχρού Πολέμου και την πτώση 

της Σοβιετικής Ένωσης όπου δέκα πρώην κομμουνιστικές χώρες αποτελούν 

μέλη της. 

Κάθε συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 1993 και μετά  

λαμβάνει ολοένα και πιο τυπικά και νομικά δεσμευτικά βήματα προς την 

κατεύθυνση ενός πιο συνεκτικού και ενοποιημένου πλαισίου εξωτερικής 

πολιτικής.  

Εάν και γενικότερα έχει τονισθεί ότι τα διαφορετικά εθνικά συμφέροντα θα 

είναι εμπόδια για την ενότητα και τη συνοχή της ΕΕ, η θεσμική 

πολυπλοκότητα της ΕΕ δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα όπως και δεν έχουν 

μελετηθεί τα εμπόδια που μπορεί η πολυπλοκότητα αυτή να δημιουργήσει.  

Ακόμα και εάν τα κράτη-μέλη βρουν κάποιο κοινό έδαφος σε εθνικό επίπεδο 

εντούτοις η θεσμική δυναμική της ΕΕ εξακολουθεί να υπονομεύει την 

παρουσία της ΕΕ ως ενός ενιαίου δρώντα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. 

Τα διαφορετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ, για τα οποία γίνεται αναφορά στο 

πρώτο κεφάλαιο, έχουν πολύ διαφορετικούς ρόλους και ενσωματώνουν 

υπερεθνικά, διακυβερνητικά και αντιπροσωπευτικά στοιχεία.  Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (Κομισιόν) ενεργεί εξ ονόματος των συμφερόντων της ΕΕ, το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργεί εξ ονόματος των συμφερόντων 

του κάθε κράτους μέλους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεργεί εξ 

ονόματος των συμφερόντων των ψηφοφόρων.  Οι ρόλοι των θεσμικών αυτών 

οργάνων δεν υπερκαλύπτονται και το κάθε ένα από αυτά βασίζεται σε 

διαφορετικές πηγές και βαθμό νομιμότητας.   

Η Συνθήκη της Λισαβόνας  που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 συνεχίζει 

τη διαδικασία ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κοινοτικό 

κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της  υποχρέωσης της συνθήκης. Η 

συνθήκη του Μάαστριχτ, που εγκρίθηκε το 1992, μετέτρεψε την  υποχρέωση 
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σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχε διατυπωθεί προηγουμένως 

από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  σε υποχρέωση που απορρέει από τη συνθήκη 

της Ένωσης και των κρατών μελών της EE. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν περιείχε κάποιο κατάλογο ή νομοσχέδιο για 

τα δικαιώματα. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ που ακολούθησε, 

επεξεργάστηκε την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επέκτεινε τα 

δικαιώματα που θα υφίσταντο προστασία, ειδικότερα τα δικαιώματα που 

αφορούν την ισότητα . 1 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ή η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προβλέπουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 

διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών που υπεγράφη στη 

Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950 και όπως απορρέουν από τις κοινές 

συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και τις γενικές αρχές  του 

κοινοτικού δικαίου (Παπαδημητρίου, 2003).   

Στη συνέχεια, η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία υπογράφηκε από τα 

κράτη μέλη και άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 1999, ενίσχυσε τη δέσμευση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και επιβεβαίωσε ρητά 

ότι η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στη δημοκρατία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα (Bache & George, 2006). Πρόσθεσε στη Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τη ρητή δήλωση ότι σύμφωνα με την οποία η Ένωση 

βασίζεται στις Αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στις 

θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, αρχές που είναι κοινές για τα 

κράτη μέλη. Πέραν αυτού, τα κράτη μέλη που παραβιάζουν τις αρχές αυτές 

θα υποστούν κυρώσεις (Nugent, 2003). Η Συνθήκη της Άμστερνταμ 

προσθέτει τη ρητή απαίτηση  το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εφαρμόζει αυτά 

τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι σχετίζονται με δράσεις που 

                                                 
1 Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, δημιουργήθηκε ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στον 

οποίο  μπορούν οι πολίτες της ΕΕ να ανατρέξουν για να προστατευθούν από ενέργειες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων καθώς και από ενέργειες των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εφαρμόζουν την πολιτική και τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μούσης, 2003).  
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αναλαμβάνονται από ιδρύματα της ΕΕ όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει 

αρμοδιότητα.  

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ υποχρέωση την  Ένωση να εξαλείψει τις 

ανισότητες που βασίζονται στο φύλο, ενσωμάτωσε το πρότυπο συγκρίσιμης 

αξίας και επέτρεψε την εισαγωγή θετικής δράσης στον χώρο εργασίας. – και 

τα δύο υπήρξαν  προηγουμένως αντικείμενο των οδηγιών της ΕΕ.  Πέραν 

αυτού, επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της αρχής της ισότητας και παρείχε τη 

δυνατότητα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει δράση 

κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Ως αποτέλεσμα, ένα 

τεράστιο δίκτυο κανονισμών που διέπουν τη δράση των κρατών μελών σε 

σχέση με το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και την αναπηρία πλέον ισχύουν. Όλες οι 

υποψήφιες χώρες πρέπει πλέον να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 

δημοκρατία και το κράτος δικαίου ως προϋπόθεση εισδοχής τους στην ΕΕ. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί σημαντική πρόοδο όσον αφορά την 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. 2 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα διαθέτει μεγαλύτερες δικαστικές αρμοδιότητες 

όσον αφορά την αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον τομέα της 

ποινικής δικαιοσύνης που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ έχει 

επίσης διορίσει έναν Επίτροπο με τον νέες και ειδικές ευθύνες για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα.  

Επιπλέον, το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), όπως 

έχει τροποποιηθεί, αναφέρει  ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων» 

είναι μία από τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται  η ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αναφοράς στα «δικαιώματα των προσώπων 

που ανήκουν στις μειονότητες». Ωστόσο, η μετατροπή του Χάρτη σε ένα 

                                                 
2 Η Συνθήκη δίνει νομική ισχύ στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ο οποίος ανακηρύχθηκε στη Νίκαια το 2000 και  ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό 

συνταγματικό δίκαιο. Αν και η Συνθήκη της Λισαβόνας (Παπαδημητρίου, 2003) oρίζει ότι οι 

διατάξεις του Χάρτη δεν επεκτείνονται σε καμία περίπτωση στις αρμοδιότητες της Ένωσης, 

όπως αυτές ορίζονται από τις Συνθήκες. 
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νομικά δεσμευτικό έγγραφο με καθεστώς πρωτογενούς δικαίου και η 

επέκταση των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου σε τομείς όπως είναι το 

άσυλο, η μετανάστευση και τα ποινικά ζητήματα, θα αυξήσουν το προφίλ του 

Δικαστηρίου.  

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη Ευρώπη είναι 

αρκετά περίπλοκη και δεν είναι πάντα ικανοποιητική.  

Υπάρχουν τουλάχιστον τρείς πιθανές δικαστικές δυνατότητες για τους 

ευρωπαίους κατοίκους προκειμένου να διεκδικήσουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματά τους. 

Πρώτον, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα εθνικά τους δικαστήρια για την 

προστασία των δικαιωμάτων τους όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. 

Δεύτερον, εάν εξαντλήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει το εθνικό 

δικαστήριο τότε μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Τρίτον, αν το 

ζήτημα  εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ, τότε ενδέχεται να εγείρουν 

αξιώσεις  σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, είτε στα δικά τους εθνικά 

δικαστήρια, είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή και στα δύο (Parent, 2011). 

Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να φαίνεται  ότι δεν υπάρχει έλλειψη, αλλά 

ενδεχομένως, υπερβολική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός 

του ευρωπαϊκού νομικού χώρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11oo  

 

 1.1  Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Στις 9 Μαΐου 1950, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν 

παρουσίασε τη Διακήρυξη Σουμάν στην οποία πρότεινε  τη δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα όπου τα μέλη της οποίας θα 

διαχειρίζονταν μαζί την παραγωγή χάλυβα και άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη των 

Παρισίων το 1951. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν έξι και ήταν τα ακόλουθα: Βέλγιο, 

Γαλλία, Ιταλία, Δυτική Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία (Nugent, 

2006). Ήταν η εποχή του Ψυχρού πολέμου και ο σκοπός της συνθήκης ήταν 

να ενώσει τις ευρωπαϊκές χώρες οικονομικά και πολιτικά μέσω της 

δημιουργίας μίας κοινής αγοράς για τον άνθρακα και τον χάλυβα. Η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα επέτυχε τον σκοπό της και τα 

μέλη της αποφάσισαν να προχωρήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και το 

1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (Parent, 2011). Την ίδια χρονιά δημιουργήθηκε και η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας που είχε ως στόχο τον συντονισμό 

ερευνητικών προγραμμάτων των Κρατών Μελών για την χρήση πυρηνικής 

ενέργειας (ειρηνική χρήση) και τη δημιουργία κοινής αγοράς πυρηνικού 

υλικού.3 Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί η απουσία της Μεγάλης 

Βρετανίας. Η απροθυμία της Βρετανία ήταν λόγω του ότι ήθελε να 

διατηρήσει τη διεθνή επιρροή της (Kaiser, 1996). Όταν όμως άρχισε να 

μειώνεται η δύναμή της διεθνώς και η ΕΟΚ σημείωσε επιτυχίες μετά τη 

Συνθήκη της Ρώμης του 1957, η Βρετανία έκανε αίτηση εισαγωγής της και 

το 1961 και το 1967, αιτήσεις στις οποίες έθεσε βέτο ο Σαρλ ντε Γκωλ γιατί 

                                                 
3 Με τη Συνθήκη της Ρώμης καταργήθηκαν οι δασμοί και άλλοι ποσοτικοί περιορισμοί στο 

εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και είναι προφανές ότι τα μέλη επιθυμούσαν να 

προχωρήσουν σε μία τελωνειακή ένωση, η οποία και πραγματοποιήθηκε το 1968 (Cini και 

Perez-Solorzano Borragan,2013). 
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θεωρούσε ότι η στενή σχέση της Βρετανίας με τις ΗΠΑ αποτελούσε κίνδυνο 

για το ευρωπαϊκό (και γαλλικό) όραμα. Η Βρετανία μπήκε στην Κοινότητα 

το 1973 μετά τον θάνατο του Ντε Γκώλ.  

Το 1973 στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστέθηκαν μαζί με τη Βρετανία και άλλο 

δύο νέα μέλη – η Ιρλανδία και η Δανία και πλέον το σύνολο των μελών της 

ήταν εννέα. Η Ελλάδα έγινε μέλος το 1981 ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία 

έγιναν μέλη το 1986.  Όπως παρατηρείται στόχος της εποχής ήταν η 

διεύρυνση και όχι η εμβάθυνση. Παράλληλα με τη διεύρυνση έγιναν επίσης 

προσπάθειες δημιουργίας μίας Κοινής Αγοράς Το 1986 υπεγράφη η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη που είχε ως στόχο την επίλυση των προβλημάτων 

ελεύθερης διακίνησης αγαθών μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και τη δημιουργία της Κοινής Αγοράς μέχρι το τέλος του 1992 με απώτερο 

στόχο την οικονομική και νομισματική ένωση.  Η έκθεση της επιτροπής 

Ντελόρ που υπεβλήθη τον Απρίλιο του 1989 είχε ως βασικό στόχο τη 

δημιουργία σταθερών και μόνιμων ισοτιμιών των εθνικών νομισμάτων 

προκειμένου αυτά να αντικατασταθούν από ένα πραγματικό νόμισμα και όχι 

από ένα λογιστικό όπως ίσχυε μέχρι τότε (ECU). 

Η έκθεση αυτή εμπεριείχε ένα σχέδιο τριών σταδίων. Στο πρώτο στάδιο ήταν 

η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι το 1994. Στο δεύτερο στάδιο 

ήταν η οικονομική σύγκλιση η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών μέχρι το 

1999. Το σύστημα αυτό δεν θα ήταν απλώς ένας διακρατικός αλλά ένας 

αυτοτελής κοινοτικός θεσμός και όπου τα κράτη μέλη θα μεταβίβαζαν 

σταδιακά τη νομισματική εξουσία τους. Το τρίτο στάδιο αφορούσε την 

εισαγωγή του Ευρώ μέχρι το 1999. Το 1993 η Κοινή Αγορά είχε 

ολοκληρωθεί και βασιζόταν σε τέσσερις πυλώνες που ήταν η ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας και κεφαλαίου.  

Το σχέδιο Ντελόρ έμοιαζε με το σχέδιο Βερνέρ εντούτοις είχε και πολύ 

βασικές διαφορές γιατί στα είκοσι χρόνια που είχαν μεσολαβήσει μεταξύ του 

σχεδίου Βερνέρ και του σχεδίου Ντελόρ τα κράτη – μέλη είχαν συγκλίνει σε 

μεγάλο βαθμό και πλέον το σχέδιο Ντελόρ μπόρεσε να εισάγει κανόνες 

δημοσιονομικής σύγκλισης έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι αιτίες που ήταν 

εμπόδιο της νομισματικής σταθερότητας.  



 10 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έγινε το 1993 ενώ η Συνθήκη του Άμστερνταμ το 

1999.  Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ εισάγεται ένα νέο σχέδιο που είναι 

αυτό της πολιτικής ενσωμάτωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι νέοι τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν οι Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες, η Κοινή Εξωτερική και Ασφαλείας Πολιτική και η Δικαστική 

Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις. Παράλληλα εισήγαγε την έννοια του 

Ευρωπαίου πολίτη, ενδυνάμωσε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

εισήγαγε επίσημα την οικονομική και νομισματική ένωση σύμφωνα με το 

σχέδιο Ντελόρ.  

Το 1994 η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τέθηκε σε ισχύ. 

Η Συμφωνία αυτή συνέδεε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 

τρία κράτη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ελεύθερου Εμπορίου δηλαδή το 

Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Νορβηγία στην Εσωτερική Αγορά. Το 1995 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισήχθησαν νέα μέλη που ήταν η Σουηδία, η 

Φινλανδία και η Αυστρία και ενισχύθηκε η παγκόσμια θέση της γιατί και οι 

τρεις αυτές χώρες ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες.  

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ ενισχύθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

εισήχθη η Συμφωνία Σένγκεν.  

Η Συνθήκη της Νίκαιας υπεγράφη το 2001 και προετοίμασε τη θεσμική 

αναδιαμόρφωση που ήταν απαραίτητη για την περαιτέρω διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης. Το 

2004, δέκα χώρες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν οι ακόλουθες: 

Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Μάλτα, 

Σλοβακία και Σλοβενία. Το 2007 μπήκαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία και το 

2013 η Κροατία.  

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας που τέθηκε σε ισχύ το 2009 τροποποίησε τη 

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισήγαγε την ιδία νομική 

προσωπικότητα για την Ένωση.4  

 

                                                 
4 «Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στην ΕΕ ιδία νομική προσωπικότητα. Συνεπώς, η Ένωση 

μπορεί να υπογράφει διεθνείς συνθήκες στους τομείς των αρμοδιοτήτων που της έχουν 

εκχωρηθεί ή να συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς. Τα κράτη μέλη μπορούν να υπογράφουν 

μόνο διεθνείς συμφωνίες που συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο» (Parent, 2011). 
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 1.2  Όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Τα τρία βασικά όργανα λήψης αποφάσεων είναι: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(ΕΚ), το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ και εκλέγεται άμεσα από 

αυτά, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκπροσωπεί τα 

μεμονωμένα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί τα 

συμφέροντα της Ένωσης στο σύνολό της. 5 Κατ 'αρχήν, η Επιτροπή προτείνει 

νέες νομοθετικές πράξεις, αλλά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις 

υιοθετούν. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τις θέτουν στη συνέχεια σε 

εφαρμογή και η Επιτροπή τις επιβάλλει. 

Οι κύριες μορφές του κοινοτικού δικαίου είναι οι οδηγίες και οι κανονισμοί. 

Οι οδηγίες θέτουν έναν κοινό στόχο για όλα τα κράτη μέλη αλλά αφήνουν τις 

εθνικές αρχές να αποφασίσουν για τη μορφή και τη μέθοδο επίτευξής τους 

(Richardson, 2006). Κανονικά, στα κράτη μέλη δίνεται περιθώριο ενός έως 

δύο ετών προκειμένου να εφαρμόσουν μία οδηγία.  

Οι κανονισμοί εφαρμόζονται άμεσα σε ολόκληρη την ΕΕ μόλις τεθούν σε 

ισχύ χωρίς περαιτέρω ενέργειες από το κάθε κράτος μέλος. Οι κανόνες 

πρέπει να βασίζονται στα άρθρα των Συνθηκών, τα οποία αποτελούν τη 

νομική βάση της πρότασης. Αυτό καθορίζει ποια νομοθετική διαδικασία 

πρέπει να ακολουθηθεί. Οι τρεις βασικές διαδικασίες είναι η «συναπόφαση», 

η «διαβούλευση» και η «σύμφωνη γνώμη».  

Η Συνθήκη της Νίκαιας εφαρμόστηκε το 2003 και είχε ως στόχο την 

προσαρμογή των Συνθηκών του Μάαστριχτ, της Ρώμης και του Άμστερνταμ, 

τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναμόρφωση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Συνθήκη της Νίκαιας δέχτηκε 

μεταγενέστερα κριτική από αρκετά κράτη- μέλη. Θεωρήθηκε 

αντιδημοκρατική αλλά και ότι δεν μπορούσε να διευρύνει την Ευρωπαϊκή 

                                                 
5 Αυτό το «θεσμικό τρίγωνο» παράγει τις πολιτικές και τους νόμους που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ 

(Parent, 2011). 
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Ένωση και απορρίφθηκε από δημοψηφίσματα που έγιναν στη Γαλλία και 

στην Ολλανδία.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστη ίσο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη 

διαδικασία της συναπόφασης.  

Η συναπόφαση είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη διαδικασία για τη 

δημιουργία νομοθεσίας της ΕΕ. Στη διαδικασία αυτή, το Συμβούλιο 

μοιράζεται εξίσου την εξουσία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας νέος 

νόμος μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη τόσο του 

Συμβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Υπάρχουν δύο 

ερμηνείες σε κάθε όργανο, εάν υπάρχει συναίνεση, ο νέος νόμος μπορεί να 

περάσει. Εάν όχι, θα υποβληθεί σε επιτροπή συνδιαλλαγής, η οποία 

αποτελείται από εκπροσώπους του Συμβουλίου και του ΕΚ. Μόλις η 

επιτροπή συμφωνήσει επί του κειμένου, θα αποσταλεί στο ΕΚ και στο 

Συμβούλιο ώστε να μπορέσουν τελικά να  εφαρμόσουν τον νέο νόμο. Οι 

περισσότερες από τις προτάσεις εγκρίνονται κατά την πρώτη ή δεύτερη 

ερμηνεία λόγω της καλής συνεργασίας των τριών θεσμικών οργάνων. 

Η διαδικασία της διαβούλευσης χρησιμοποιείται κυρίως σε τομείς όπως είναι 

η γεωργία, η φορολογία και ο ανταγωνισμός.  

Με βάση πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο συμβουλεύεται το 

Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών. Την τελική απόφαση παίρνει το Συμβούλιο, το 

οποίο είτε υιοθετεί την τροποποιημένη πρόταση είτε την τροποποιεί 

περαιτέρω. Σε αυτή τη διαδικασία, όπως και σε όλες τις άλλες, εάν το 

Συμβούλιο τροποποιήσει πρόταση της Επιτροπής, πρέπει να το πράξει 

ομόφωνα.  

Η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης σημαίνει ότι το Συμβούλιο πρέπει να 

λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν ληφθούν 

ορισμένες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως στην 

περίπτωση της διαβούλευσης, εκτός του ότι το ΕΚ δεν μπορεί να 

τροποποιήσει μια πρόταση: πρέπει είτε να την αποδεχθεί είτε να την 

απορρίψει. Η αποδοχή απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Η 

διαδικασία ακολουθείται για τις συμφωνίες με άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που επιτρέπουν σε νέες χώρες να 

ενταχθούν στην ΕΕ. 
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Μαζί με τη διαδικασία της συναπόφασης δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικοί 

πυλώνες που είχαν ως στόχο τον χειρισμό διαφορετικών θεμάτων πολιτικής. 

Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 

Χάλυβα, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας για την Ατομική Ενέργεια κτλ. Επιπλέον, ο πυλώνας αυτός 

οργανώνει τις πολιτικές των ενιαίων αγορών στις οποίες χρησιμοποιείται η 

κοινοτική προσέγγιση. Στον  πυλώνα αυτόν πραγματοποιήθηκε η επανένωση 

των δύο Γερμανιών και η βασική στρατηγική που οδήγησε στο ένα ενιαίο 

νόμισμα. 

Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει την  Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλειας (Common Foreign & Security Policy – CFSP) η οποία 

ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Η διαδικασία 

διακυβερνητικής λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται σε αυτόν τον πυλώνα 

και  βασίζεται συνήθως στην ομοφωνία. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον 

πυλώνα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως όχι αλλά όμως έχει βασικό ρόλο 

στον τρίτο πυλώνα που αφορά τη Δικαστική και Αστυνομική Συνεργασία σε 

Ποινικές Υποθέσεις. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στον πυλώνα αυτό 

είναι διακυβερνητική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίσει ότι οι 

πολίτες των κρατών μελών προστατεύονται όσον αφορά την ασφάλεια, τη 

δικαιοσύνη και την ελευθερία. Η συνεργασία στον τρίτο πυλώνα 

ενδυναμώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 

του 2001.  
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 1.3 Ευρωκοινοβούλιο 

 

Το Ευρωκοινοβούλιο εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ και εκπροσωπεί τα 

συμφέροντά τους. Οι εκλογές διεξάγονται ανά πενταετία και κάθε πολίτης 

της ΕΕ μπορεί να ψηφίσει ή να είναι υποψήφιος. Αποτελεί έκφραση της 

δημοκρατικής βούλησης των πολιτών της ΕΕ και εκπροσώπηση των 

συμφερόντων τους στις συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ  

(Παπαδημητρίου, 2003) 

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωβουλευτές) δεν ανήκουν σε 

εθνικό βήμα, αλλά εντάσσονται σε πολιτικές ομάδες που αφορούν ολόκληρη 

την ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις τόπους εργασίας: τις Βρυξέλλες, το 

Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο. Το διοικητικό γραφείο βρίσκεται στη 

Γενική Γραμματεία του Λουξεμβούργου. Οι συνεδριάσεις του συνόλου του 

Κοινοβουλίου, οι «σύνοδοι ολομέλειας» πραγματοποιούνται στο 

Στρασβούργο. Η συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιείται στις  

Βρυξέλλες. 

 

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει τρεις βασικούς ρόλους (Parent, 2011): 

 

1. Ψήφιση Ευρωπαϊκών Νόμων - μαζί με το Συμβούλιο, οι άμεσα εκλεγμένοι 

ευρωβουλευτές εγγυώνται τη δημοκρατική νομιμότητα του ευρωπαϊκού 

δικαίου. 

2.  Το Κοινοβούλιο ασκεί δημοκρατική εποπτεία στα άλλα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ, κυρίως στην Κομισιόν. Μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει τις 

υποψηφιότητες των Επιτρόπων ή ολόκληρη η Κομισιόν να παραιτηθεί. 

3. Η ισχύς του πορτοφολιού. Το Κοινοβούλιο μοιράζεται με το Συμβούλιο την 

εξουσία όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ και συνεπώς μπορεί να 

επηρεάσει τις δαπάνες.  
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Το έργο του Κοινοβουλίου χωρίζεται σε δύο κύρια στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

εντάσσονται οι συνεδριάσεις της  ολομέλειας και οι προετοιμασίες τους. Οι 

ευρωβουλευτές συζητούν τις προτάσεις της Κομισιόν σε επιτροπές που 

εξειδικεύονται  σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ και έχουν 

ως βάση την έκθεση που  καταρτίστηκε από ένα από τα μέλη της επιτροπής, 

τον λεγόμενο «εισηγητή». Η έκθεση παρουσιάζει το ιστορικό και τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πρότασης. Τα θέματα συζήτησης 

συζητούνται επίσης από τις πολιτικές ομάδες.  

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει δώδεκα ετήσιες τετραήμερες συνεδριάσεις 

που πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο και έξι διήμερες συνεδριάσεις που 

πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.6  

Το ΕΚ είναι πιο δύσκολο να προσεγγιστεί, καθώς αυτός ο θεσμός έχει 

περισσότερο πολιτικό και λιγότερο τεχνικό και διοικητικό χαρακτήρα 

(Michalowitz, 2004). Οι βασικοί δρώντες  κατανέμονται μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων του Κοινοβουλίου, όπως είναι τα πολιτικά κόμματα, οι 

πολιτικές ομάδες, οι επιτροπές, οι λεγόμενοι «εισηγητές» και οι «σκιώδεις 

εισηγητές» και, τέλος, η ολομέλεια. Αποφασίζουν πόση πληροφόρηση 

θέλουν να δεχθούν σε κάθε επίπεδο.  

Δύο παράγοντες πρέπει να εξεταστούν στο Κοινοβούλιο από ό, τι στην 

Κομισιόν: το κόμμα και η εθνικότητα (Mix, 2011). Δεδομένου ότι οι 

ευρωβουλευτές εκλέγονται από την εθνική εκλογική τους περιφέρεια,  η 

εντολή τους και η πιθανότητα επανεκλογής τους συνδέονται άμεσα με τα 

συμφέροντα των ψηφοφόρων τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Κατά τις συνεδριάσεις αυτές, το Κοινοβούλιο εξετάζει τους προτεινόμενους νόμους και 

ψηφίζει επί των τροπολογιών πριν αποφασίσει για το σύνολο του κειμένου (Richardson, 2006) 
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 1.4 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Το Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Όπως και το 

Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο δημιουργήθηκε από τις Συνθήκες της 

δεκαετίας του 1950 (Cini & Perez-Solorzano Borragan, 2013). 

Αντιπροσωπεύει τη δύναμη των μεμονωμένων κρατών μελών και στις 

συνεδριάσεις του συμμετέχει ένας υπουργός από κάθε μία από τις εθνικές 

κυβερνήσεις της ΕΕ.  

Συνολικά, υπάρχουν εννέα διαφορετικές συνθέσεις του Συμβουλίου (Parent, 

2011): 

 

1) Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις, 

2) Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις (Ecofin), 

3) Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, 

4) Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές, 

5) Ανταγωνιστικότητα, 

6) Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια, 

7) Γεωργία και Αλιεία, 

8) Περιβάλλον, 

9) Εκπαίδευση, Νεολαία και Πολιτισμός.  

 

Κάθε υπουργός του Συμβουλίου μπορεί να δεσμεύσει την κυβέρνησή του. 

Επιπλέον, ο κάθε υπουργός είναι υπόλογος στο εθνικό κοινοβούλιο και στους 

πολίτες που εκπροσωπεί. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, διασφαλίζει τη δημοκρατική νομιμότητα 

των αποφάσεων του Συμβουλίου.  

Μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο, οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί των χωρών 
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της ΕΕ, μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεδριάζουν ως 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτές οι συναντήσεις κορυφής καθορίζουν τη γενική 

πολιτική της ΕΕ και επιλύουν θέματα που δεν μπορούν να διευθετηθούν σε 

χαμηλότερο επίπεδο (Parent, 2011). 

Το Συμβούλιο έχει έξι βασικές αρμοδιότητες: 

1) τη θέσπιση νόμων της ΕΕ από κοινού με το ΕΚ σε πολλούς τομείς 

πολιτικής. 

2) να συντονίσει τις ευρείες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές των 

κρατών μελών. 

3) τη σύναψη διεθνών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών ή 

διεθνών οργανισμών. 

4) να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ μαζί με το ΕΚ 

5) τον καθορισμό και την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ) 

6) να συντονίσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και των 

αστυνομικών δυνάμεων σε ποινικές υποθέσεις (Parent, 2011). 

Οι περισσότερες από αυτές τις αρμοδιότητες αφορούν τον κοινοτικό τομέα - 

δηλαδή τομείς δράσης όπου τα κράτη μέλη αποφάσισαν να ενώσουν την 

κυριαρχία τους και να μεταβιβάσουν εξουσίες λήψης αποφάσεων στα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο τομέας αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας της ΕΕ 

(Cini & Perez-Solorzano Borragan, 2013). Ωστόσο, οι δύο τελευταίες 

ευθύνες αφορούν σε μεγάλο βαθμό τομείς στους οποίους οι χώρες της ΕΕ δεν 

έχουν μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές τους, αλλά απλώς συνεργάζονται. Αυτό 

αποκαλείται διακυβερνητική συνεργασία και καλύπτει τον δεύτερο και τον 

τρίτο πυλώνα της ΕΕ. 

Η προεδρία του Συμβουλίου αλλάζει κάθε έξι μήνες. Κάθε χώρα με τη σειρά 

της αναλαμβάνει την ατζέντα του Συμβουλίου και προεδρεύει σε όλες τις 

συναντήσεις για μια περίοδο έξι μηνών, προάγοντας νομοθετικές και 

πολιτικές αποφάσεις και μεσολαβώντας στους συμβιβασμούς  των κρατών 

μελών. 

Η Προεδρία επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία, η οποία προετοιμάζει 

και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του έργου του Συμβουλίου σε όλα τα 

επίπεδα. 
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Στις Βρυξέλλες, κάθε χώρα της ΕΕ διαθέτει μόνιμη ομάδα - «εκπροσώπηση» 

- η οποία την εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα σε 

επίπεδο ΕΕ. Ο επικεφαλής κάθε αντιπροσωπείας είναι ο πρεσβευτής της 

χώρας στην ΕΕ. 

Οι αποφάσεις στο Συμβούλιο λαμβάνονται με ψηφοφορία. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο πληθυσμός της χώρας, τόσο περισσότερες ψήφους έχει, αλλά οι 

αριθμοί σταθμίζονται υπέρ των λιγότερο πυκνοκατοικημένων χωρών. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με «ειδική 

ψηφοφορία», η οποία επιτυγχάνεται εγκρίνονται από την πλειοψηφία και 

τουλάχιστον 255 ψήφοι είναι υπέρ (Parent, 2011). 
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 1.5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) 

 

Η Κομισιόν7 είναι ανεξάρτητη από τις εθνικές κυβερνήσεις και εκπροσωπεί 

τα συμφέροντα ολόκληρης της ΕΕ. Καταρτίζει προτάσεις για νέους 

ευρωπαϊκούς νόμους, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο. Είναι επίσης εκτελεστικό όργανο της ΕΕ -  αρμόδιο για την 

εφαρμογή των αποφάσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(Richardson, 2006). Διαχειρίζεται την καθημερινή επιχειρηματική 

δραστηριότητα, εφαρμόζει τις πολιτικές της διαχειρίζεται τα προγράμματά 

της και διαθέτει τα κεφάλαιά της. Όπως και τα προαναφερθέντα όργανα 

ιδρύθηκε το 1950. 

Διορίζεται νέα Κομισιόν κάθε πέντε έτη, εντός έξι μηνών από τις εκλογές του 

Ευρωκοινοβουλίου. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών συναποφασίζουν για 

το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν. ορισθείς πρόεδρος της 

Επιτροπής εγκρίνεται τότε από το Κοινοβούλιο · Ο ορισθείς πρόεδρος της 

Επιτροπής, σε συνεννόηση με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, επιλέγει 

τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Το νέο Κοινοβούλιο κάνει συνεντεύξεις με τον 

κάθε ορισθέντα επίτροπο και στη συνέχεια εκφέρει τη γνώμη του για όλη την 

ομάδα. Μόλις εγκριθεί η νέα Κομισιόν, τότε μπορεί επίσημα να ξεκινήσει το 

έργο της. Η έδρα της Κομισιόν βρίσκεται στις Βρυξέλλες αλλά έχει γραφεία 

στο Λουξεμβούργο και αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Έχει 

κυρίως τέσσερις ρόλους (Lock, 2015): προτείνει νόμους στο Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο, διαχειρίζεται και εφαρμόζει τις πολιτικές και τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά και το Κοινοτικό δίκαιο (μαζί με το 

Δικαστήριο). Αντιπροσωπεύει επίσης την ΕΕ διεθνώς.  

 Εναπόκειται στον Πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσει ποιος Επίτροπος 

θα είναι υπεύθυνος για τον τομέα πολιτικής και πως  θα ανακατανείμει αυτές 

                                                 
7 https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_el 
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τις ευθύνες (εάν είναι απαραίτητο) κατά τη διάρκεια της θητείας της 

Επιτροπής. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα, συνήθως κάθε Τετάρτη, 

συνήθως στις Βρυξέλλες. Κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης υποβάλλεται 

από τον επίτροπο που είναι αρμόδιος για αυτόν τον τομέα πολιτικής και όλη 

η ομάδα στη συνέχεια λαμβάνει συλλογική απόφαση γι 'αυτό. Το προσωπικό 

της Επιτροπής οργανώνεται σε τμήματα, γνωστά ως «γενικές διευθύνσεις» 

(ΓΔ) και «υπηρεσίες» (όπως η Νομική Υπηρεσία). Κάθε Γενική Διεύθυνση 

είναι υπεύθυνη για έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής και διοικείται από 

έναν γενικό διευθυντή ο οποίος είναι υπεύθυνος για έναν από τους 

επιτρόπους. Η Γενική Γραμματεία συντονίζει όλη τη συνεργασία αλλά και 

είναι υπεύθυνη για τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της Κομισιόν. Διευθύνεται 

από τη Γενική Γραμματεία, η οποία απευθύνεται άμεσα στον Πρόεδρο. Είναι 

οι Γενικές Διευθύνσεις που επεξεργάζονται και καταρτίζουν νομοθετικές 

προτάσεις, αλλά οι προτάσεις αυτές καθίστανται επίσημες μόνο όταν 

«εγκριθούν» από την Κομισιόν (Nugent, 2006). 

Μόλις η πρόταση είναι πλήρως προετοιμασμένη, θα τεθεί στην ημερήσια 

διάταξη της συνεδρίασης της Κομισιόν. Εάν τουλάχιστον 14 από τους 27 

Επιτρόπους εγκρίνουν την πρόταση, η Κομισιόν θα την εγκρίνει και θα έχει 

την άνευ όρων υποστήριξη όλης της ομάδας. Το έγγραφο θα αποσταλεί στη 

συνέχεια στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να 

αποφασίσουν σχετικά με την πρόταση. Η Κομισιόν μπορεί στη συνέχεια να 

προβεί σε τροποποιήσεις σύμφωνα με τα σχόλια των δύο αυτών θεσμικών 

οργάνων και στη συνέχεια να αποστείλει την πρόταση για τελική έγκριση 

(Bache & George, 2006). 

Ο ρόλος της ως εκδότη της νομοθεσίας θέτει την Κομισιόν σε ισχυρή θέση 

όσον αφορά τα άλλα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων. Μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τους ιδιωτικούς 

φορείς λόγω της θέσης της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι Γενικές 

Διευθύνσεις έχουν και τεχνικά καθήκοντα όπως είναι η εκπόνηση 

προτάσεων. Η εκπόνηση προτάσεων αποτελεί και το χαμηλότερο επίπεδο 

ενώ το αμέσως μεγαλύτερο επίπεδο (μεσαίο) τα γραφεία των Επιτρόπων 

προετοιμάζουν τις συνεδριάσεις των Επιτρόπων. Στο υψηλότερο επίπεδο 
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είναι οι Επίτροποι, οι οποίοι πρέπει να συμφωνήσουν σε κάθε σχέδιο που θα 

διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οποιαδήποτε εξωτερική είσοδος 

αναζητείται στο χαμηλότερο επίπεδο, είναι το πιο σημαντικό επίπεδο. Οι 

προτάσεις που δεν εξετάζονται από την Επιτροπή δεν θα είναι επιτυχείς σε 

μεταγενέστερο στάδιο στο ΕΚ ή στο Συμβούλιο. 

Προτάσεις τις οποίες δεν εγκρίνει η Κομισιόν δεν θα εγκριθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο (Παπαδημητρίου, 2003).  

Η Κομισιόν πρέπει να συμπεριλάβει σε μία πρόταση όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

πόρων για την απόκτηση απαραίτητων πληροφοριών, έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς (Lock, 2015).  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22οο  --    ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΣΣύύμμββαασσηη  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττοουυ  

ΑΑννθθρρώώπποουυ  

 

Η Σύμβαση εγγυάται την προστασία 800 εκατομμυρίων ανθρώπων στην ΕΕ.  

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ8 αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Το 1994, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε γνωμοδότηση σχετικά με τη νομιμότητα της 

προσχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, το 1996, το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο ενημέρωσε ότι την (τότε) Ευρωπαϊκή Κοινότητα ότι δεν είχε την 

αρμοδιότητα να προσχωρήσει στη Σύμβαση χωρίς ειδική τροποποίηση της 

Συνθήκης.  

Το 1997 χορηγήθηκε καθεστώς  συνθήκης στα κριτήρια της Κοπεγχάγης για 

την προσχώρηση της ΕΕ στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (Παπαδημητρίου, 

2003) και την ενσωμάτωση του τότε άρθρου 13 στη Συνθήκη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξουσιοδότησε την ΕΕ να εγκρίνει 

νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε μία σειρά λόγων εντός  

των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της ΕΚ (Παπαδημητρίου,2003). 

Η συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε τον μηχανισμό «αναστολής των 

δικαιωμάτων» για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο θεωρήθηκε υπεύθυνο 

για σοβαρές και επίμονες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  

τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Νίκαιας λίγα χρόνια αργότερα - μετά την 

υπόθεση Haider (Parent, 2011) προκειμένου να καλύψει καταστάσεις που 

συνεπάγονται κίνδυνο και όχι πραγματική παραβίαση δικαιωμάτων (Cini & 

Perez-Solorzano Borragan, 2013). 

Λίγο μετά την έγκριση της Συνθήκης του Άμστερνταμ, το 2000 καταρτίστηκε 

ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της ΕΕ. Μετά την 

                                                 
8 https://europa.eu/european-union/law/treaties_el 
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υιοθέτηση, αλλά χωρίς τη θεματοποίηση της Συνθήκης για τη θέσπιση 

Συντάγματος για την Ευρώπη το 2004-5 (Nugent, 2006), ο Χάρτης έλαβε 

τελικά ένα δεσμευτικό νομικό καθεστώς από τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 

2009 (Parent, 2011). Παράλληλα, η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιέρωσε την 

υποχρέωση της ΕΕ να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα (Cini & Perez-Solorzano Borragan, 2013). 

Την περίοδο αυτή συντελέστηκε μεγάλης έκτασης συνταγματική αλλαγή 

στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά παράλληλα 

πραγματοποιήθηκαν  και άλλες ενδιαφέρουσες θεσμικές εξελίξεις, όπως ήταν 

η δημιουργία  ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

ενός Προσωπικού Αντιπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να 

συμβουλεύει τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και την 

Πολιτική Ασφάλειας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου και, τέλος, 

του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Parent, 2011), ο οποίος 

αντικατέστησε το  κέντρο παρακολούθησης της Βιέννης κατά του ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας. 

Οι κινήσεις επιβεβαίωσαν ότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν 

μέρος των αξιών της ΕΕ. Κατέστησαν την τήρηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ως προϋπόθεση για την ένταξη στην ΕΕ και δημιούργησαν έναν 

εκ των υστέρων μηχανισμό ένταξης για την αναστολή των δικαιωμάτων ενός 

κράτους μέλους που διαπιστώθηκε ότι παραβιάζει τα δικαιώματα αυτά με 

σοβαρό και συνεχή τρόπο. Βοήθησαν στην έγκριση του Χάρτη των 

Δικαιωμάτων της ΕΕ και στη δημιουργία ενός συνόλου θεσμών για την 

υποστήριξη και την ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

Τέτοιες πολιτικές περιλαμβάνουν την επέκταση του νόμου κατά των 

διακρίσεων, την τακτική χρήση διαφόρων μορφών προϋποθέσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη συνδρομή στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, 

(Parent, 2011) και αποτελούν μια δηλωμένη δέσμευση της ΕΕ να 

«ενσωματώσει» τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον τομέα των εξωτερικών 

πολιτικών (Parent, 2011). 

Ταυτόχρονα, η νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το θέμα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επεκταθεί και αναπτυχθεί όχι μόνο σε αριθμό 
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αλλά και σε όλους τους θεματικούς τομείς  στους οποίους προκύπτουν 

τέτοιες αξιώσεις. Δεν ισχύει πλέον το γεγονός  τα αιτήματα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στα δικαστήρια της ΕΕ να αφορούν κυρίως καταγγελίες 

προσωπικού ή διαδικαστικά δικαιώματα σε υποθέσεις ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Αντ 'αυτού, διάφορες αξιώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφορούν πολλά 

θεματικά πεδία από την ποινική δικαιοσύνη (Cini & Perez – Solorzano 

Borragan, 2013), τα προσωπικά δεδομένα (Parent, 2011) και την 

οικογενειακή επανένωση (Cini & Perez-Solorzano Borragan, 2013). 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  33οο  --  ΧΧάάρρττηηςς  ΘΘεεμμεελλιιωωδδώώνν  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  

 

Στις 7 Δεκεμβρίου 2000 διακηρύχθηκε  ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων9 

της ΕΕ (Μούσης, 2003) στη Νίκαια από τους αντίστοιχους προέδρους των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ.  Το γεγονός όμως αυτό  επισκιάστηκε από τη 

διαμάχη για την επικείμενη Συνθήκη της Νίκαιας. 

Στον Χάρτη δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία και κατά  τα πρώτα εννέα 

χρόνια της ύπαρξής του, η έλλειψη δεσμευτικού νομικού αποτελέσματος τον 

υπονόμευσε, όπως και το γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο  αρνήθηκε να τον αναφέρει ως αρχή στις αποφάσεις του, 

προτιμώντας αντίθετα να αναφέρεται  στην ΕΣΔΑ (Παπαδημητρίου, 2003). 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε το άρθρο 6 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση του Χάρτη και ενώ το κείμενο του 

Χάρτη δεν ενσωματώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 6 προβλέπει 

τώρα ότι θα έχει την ίδια νομική αξία με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και ότι είναι νομικά δεσμευτικό.  

Ο Χάρτης έχει 50 δικαιώματα, τα οποία χωρίζονται σε έξι κατηγορίες: 

Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των 

Πολιτών, Δικαιοσύνη. Καλύπτει μια ολόκληρη σειρά παραδοσιακών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση 

των βασανιστηρίων και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, πολλά από τα οποία 

προέρχονται από την ΕΣΔΑ. Αυτά τα δικαιώματα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, 

δεδομένης της ευρύτερης πλέον αρμοδιότητας της ΕΕ στον τομέα της ποινικής 

δικαιοσύνης, η οποία εξελίχθηκε ταχέως από τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 

1992. 

                                                 
9 https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_el 
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Επιπλέον, ο Χάρτης περιλαμβάνει οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και 

αρχές, όπως είναι το δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας, καθώς και τα 

δικαιώματα που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της ΕΣΔΑ το 1950, 

όπως  είναι αυτά που αφορούν την κλωνοποίηση και την προστασία των 

δεδομένων. Ο Χάρτης περιέχει επίσης ορισμένα δικαιώματα τρίτης γενιάς και 

παγκόσμιας σημασίας, όπως είναι το δικαίωμα για ένα καθαρό περιβάλλον. 

Ο Χάρτης συνοδεύεται από επίσημες ερμηνείες, οι οποίες, αν και δεν έχουν το 

καθεστώς ενός νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 7 του Χάρτη, 

«λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τα δικαστήρια της Ένωσης και τα κράτη 

μέλη» κατά την ερμηνεία του Χάρτη. Ωστόσο, οι ερμηνείες αυτές δεν είναι 

ιδιαίτερα κατατοπιστικές γιατί δεν αναφέρουν τον σκοπό και το περιεχόμενο 

του κάθε δικαιώματος. Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι ο Χάρτης παρουσιάζει 

τα ανθρώπινα δικαιώματα ως αδιαίρετα αλλά αρκετές από τις διατάξεις του τα 

περιορίζουν με άλλο τρόπο.  

Κατ’αρχάς, ο Χάρτης κάνει διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων γιατί διακρίνει 

τα δικαιώματα και τις αρχές.  Θεωρείται συχνά ότι οι «αρχές» αναφέρονται στα 

κοινωνικά, πολιτισμικά και κοινωνικά δικαιώματα εάν και μόνο τρεις διατάξεις 

του Χάρτη χρησιμοποιούν σαφώς τη λέξη «αρχή». Το Άρθρο 23 (η αρχή της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών) , το Άρθρο 37 (βιώσιμη ανάπτυξη) και 

το Άρθρο 47 (αναλογικότητα και νομιμότητα των ποινικών αδικημάτων). Οι 

επεξηγήσεις/ ερμηνείες δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, ειδικά επειδή 

επισημαίνουν ότι ορισμένα άρθρα μπορεί να περιέχουν τόσο δικαιώματα όσο 

και αρχές. Επομένως, η διάκριση παραμένει μάλλον ασαφής. Δεύτερον, μια 

γενική ρήτρα περιορισμού που ορίζεται στο άρθρο 52 εφαρμόζεται σε όλα τα 

δικαιώματα του Χάρτη, τα οποία έχουν ως εξής: Κάθε περιορισμός στην 

άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από τον 

παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από το νόμο και να σέβεται την ουσία 

των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών. Με την επιφύλαξη της αρχής της 

αναλογικότητας, οι περιορισμοί μπορούν να γίνουν μόνο εάν είναι αναγκαίοι 

και ανταποκρίνονται πράγματι σε στόχους γενικού συμφέροντος 

αναγνωρισμένους από την Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων 

και των ελευθεριών των άλλων. 
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Τα περισσότερα νομοσχέδια περιλαμβάνουν κάποιους περιορισμούς. Εντούτοις, 

σε αντίθεση με την ΕΣΔΑ, η ρήτρα γενικών περιορισμών του Συμβουλίου 

Εξωτερικών Υποθέσεων ισχύει για όλα τα δικαιώματα, καθιστώντας κανένα 

από αυτά απόλυτο, σε αντίθεση με την απαγόρευση των βασανιστηρίων, της 

απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. 

Επιπλέον, ο Χάρτης δεν είναι ένα ανεξάρτητο νομοσχέδιο, αλλά ισχύει μόνο 

στον τομέα του δικαίου της ΕΕ.  

Ο Χάρτης έχει «δανειστεί» περίπου τα μισά δικαιώματά που αναφέρει από την 

ΕΣΔΑ. Μια από τις γενικές διατάξεις του, άρθρο 52 παράγραφος 3, ορίζει ότι, 

στο βαθμό που τα δικαιώματα του Χάρτη είναι δανεισμένα από τη Σύμβαση, 

πρέπει να έχουν το ίδιο νόημα και περιεχόμενο με αυτά που έχουν στην 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Παπαδημητρίου, 2003) Το Άρθρο 52 (3) του Συμβουλίου 

Εξωτερικών Υποθέσεων δεν αναφέρεται ρητά  στη νομολογία του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναφέρεται μόνο στην ίδια την  

ΕΣΔΑ.  

Ο Χάρτης δημιουργεί μια ισχυρή σχέση μεταξύ των θεμελιωδών του 

δικαιωμάτων και της Σύμβασης και το άρθρο 52 παράγραφος 3 στοχεύει στη 

διατήρηση της συνέπειας μεταξύ αυτών των δύο ομάδων δικαιωμάτων. Αυτό 

συνεπάγεται ότι το Δικαστήριο, όταν εφαρμόζει τον Χάρτη, έρχεται σε επαφή  

με το δικαστήριο του Στρασβούργου και τη νομολογία του (). Συνεπώς, το 

άρθρο 52 παράγραφος 3 προβλέπει ότι η ΕΣΔΑ προσφέρει ένα ελάχιστο 

επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και αυτό δεσμεύει έμμεσα  την ΕΕ 

με την ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι πρέπει πάντα να τηρείται όταν περιορίζονται  τα 

θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ για να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ διατηρεί το ίδιο 

επίπεδο προστασίας. Πράγματι, έχει προταθεί ότι το άρθρο 52 παράγραφος 3 

«ενσωματώνει ουσιαστικά τα βασικά πρότυπα της σύμβασης στο δίκαιο της 

ΕΕ» και ότι το άρθρο 52 παράγραφος 3 προσδίδει στις σχετικές διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ίδιο καθεστώς με το 

πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, γιατί ο Χάρτης έχει την ίδια νομική αξία με τις 

συνθήκες και πρέπει επίσης να μοιράζεται τις ιδιότητες του άμεσου 

αποτελέσματος και της υπεροχής όσον αφορά το εσωτερικό δίκαιο (Mix, 2011). 

Η διατύπωση του Χάρτη δεν είναι ούτε πανομοιότυπη με εκείνη της ΕΣΔΑ, 

ούτε τα δικαιώματα που προστατεύονται σε αυτόν είναι τα ίδια. Για 
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παράδειγμα, στο άρθρο 6 του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το 

δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια του ατόμου εκφράζεται με μία 

ρήτρα, ενώ στο άρθρο 5 της ΕΣΑΔ εκφράζεται σε πέντε. Ωστόσο, στις επίσημες 

εξηγήσεις/ ερμηνείες (Lock, 2015) υπάρχει ένας κατάλογος αντίστοιχων 

δικαιωμάτων, ο οποίος, όπως ήδη αναφέρθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 52 

παράγραφος 7 του Χάρτη, «λαμβάνεται δεόντως υπόψη από τα δικαστήρια της 

Ένωσης και τα κράτη μέλη» κατά την ερμηνεία του Χάρτη. 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης άρχισε να εφαρμόζει τον Χάρτη πιο 

συχνά από τη στιγμή που κατέστη δεσμευτικός με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας.  

Θα πρέπει  να σημειωθεί ότι το δίκαιο της ΕΕ, όπου είναι δυνατόν, μπορεί να 

προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους διαδίκους για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Αντίθετα με την ΕΣΔΑ, όπου ο αιτών πρέπει να εξαντλήσει όλα τα 

εγχώρια ένδικα μέσα προκειμένου να διεξαχθεί ακρόαση στο Στρασβούργο, οι 

αιτούντες μπορούν να λάβουν απόφαση από το Λουξεμβούργο με την 

παραπομπή ενός εθνικού δικαστηρίου. Τα εθνικά δικαστήρια έχουν επίσης την 

εξουσία να θέτουν κατά μέρος εθνικά μέτρα που έρχονται σε αντίθεση με το 

δίκαιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο παρέχει πολύ ταχύτερο 

ένδικο βοήθημα σε σχέση με μια αγωγή στο Στρασβούργο και την επακόλουθη 

εφαρμογή από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Lock, 

2015). 

Συνεπώς, τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

μπορούν να ενδυναμωθούν μέσω της επιβολής τους ως θεμελιώδη δικαιώματα 

της ΕΕ στα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο βαθμό που τα δικαιώματα επιβάλλονται 

μέσω της ΕΕ, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εναρμόνιση της ΕΣΔΑ στην 

ΕΕ .Επιπλέον, το Δικαστήριο του Στρασβούργου αναγνώρισε επίσης σαφώς την 

αυξανόμενη αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

επικαλούμενο τη νομολογία του Λουξεμβούργου στις αποφάσεις του (Parent, 

2011). 

Επιπλέον, καθώς η αρμοδιότητα της ΕΕ έχει αυξηθεί, αντίστοιχα έχει αυξηθεί 

και η αρμοδιότητά της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Lock, 2015), 

με ενδεχόμενη αντίστοιχη μείωση της αρμοδιότητας του Στρασβούργου, η 

οποία περιορίζεται στην εσωτερική νομοθεσία των κρατών μελών, η οποία 
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συνεχώς μειώνεται. Ο Χάρτης περιέχει πολλά περισσότερα δικαιώματα και 

πολύ πιο ενημερωμένο κατάλογο από ό, τι η ΕΣΔΑ. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του Συμβουλίου 

Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Χάρτης μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη 

προστασία απ' ό,τι η ΕΣΔΑ, και έτσι  οι διάδικοι να προτιμούν να υποστηρίζουν 

τα δικαιώματά τους ως δικαιώματα της ΕΕ και όχι δικαιώματα ΕΣΔΑ. Υπάρχει 

επίσης η δυνατότητα εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως γενικών 

αρχών του δικαίου βάσει του άρθρου 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

με νέους και δυνητικά ριζοσπαστικούς τρόπους, ως αρχή της απαγόρευσης των 

διακρίσεων λόγω ηλικίας.  

Εάν οι αρμοδιότητες της ΕΕ συνεχίσουν να αυξάνονται, η ΕΣΔΑ θα μπορούσε 

να καταστεί περιττή τουλάχιστον όσον αφορά τα μέλη της ΕΕ (Lock, 2015). Το 

Στρασβούργο είναι, επί του παρόντος, υπερφορτωμένο και έχει ένα ιδιαίτερα  

μεγάλο αριθμό  αιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση, ιδίως από τα νεότερα 

κράτη μέλη, Λουξεμβούργου. Ως εκ τούτου, όλες οι πιθανές συνέπειες για τα 

δύο θεσμικά όργανα απορρέουν από τον δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη, 

που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

  ΕΕππίίλλοογγοοςς  

 

Η κριτική που έχει ασκηθεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο10 δεν έχουν ορίσει με σαφήνεια το ουσιαστικό νόημα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ακόμα και της δικαιοσύνης (Lock, 2015). Το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την  

πρώιμη νομολογία του προκειμένου να προστατευθεί η υπεροχή του κοινοτικού 

δικαίου από τις απειλές των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων.  

Τα θεμελιώδη δικαιώματά λειτουργούσαν επιφανειακά στην ΕΕ. Η ΕΕ δεν 

μπορεί να είναι μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων απλά και μόνο με 

βάση τις διαστάσεις της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι 

απαραίτητη για την εξασφάλιση της οικονομικής ολοκλήρωσης.   

Αυτό, φυσικά, δεν πρέπει να αρνείται το γεγονός ότι η  ΕΕ θα πρέπει να 

διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ούτε και να 

αμφισβητήσει την  επιθυμία δικαστικού ελέγχου με μεγαλύτερη ένταση από 

αυτήν που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει μόνο στην ακύρωση μιας σειράς μέτρων 

της ΕΕ για τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επισημαίνει όμως το 

σημαντικό που είναι ότι ο μετασχηματισμός της ΕΕ από μία εσωτερική αγορά 

σε έναν οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 

τη διαβεβαίωση κάποιων νέων συνθηκών που θα διακηρύττουν τις αξίες της ΕΕ 

ούτε τοποθετώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κορυφή του κοινοτικού 

δικαίου για μία μόνο περίπτωση, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να 

αναπτυχθούν με πιο ουσιαστικό και κατανοητό τρόπο μέσω δικαστικών 

εργαλειακών μέσων στα οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα επιδιώκονται από 

                                                 
10 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el 
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εκείνους που μπορούν να το αντέξουν οικονομικά, στην περίπτωση της ΕΕ, 

είναι συνήθως εταιρικές ανησυχίες (δικαιολογώντας έτσι τη μετατροπή του 

«ανθρωπίνων» σε «θεμελιωδών») (Mix, 2011). 

Παρόλο που οι αρμοδιότητες της ΕΕ έχουν ξεπεράσει την αρχική οικονομική 

τους προέλευση και την εσωτερική αγορά, ωστόσο εξακολουθεί να 

επικεντρώνεται στην οικονομία.  

Ο σχεδιασμός της ΕΕ αποκαλύπτει την περιορισμένη της ικανότητα ως ενός 

οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

δεν δηλώνει ότι μία ελεύθερη επάρκεια θεμελιωδών δικαιωμάτων για την ΕΕ 

αλλά ισχύει μόνο για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη σε 

ορισμένες περιστάσεις. Η εκούσια απόφαση να μην ενσωματωθεί ο Χάρτης 

στις συνθήκες με τις τροποποιήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας υπογραμμίζει 

επίσης μία συνειδητή επιλογή να μην αποκτήσει μία συνταγματική κατάσταση. 

Το κύριο μέλημα της ΕΕ ήταν η ρύθμιση των αγορών (Cini & Nieves Perez-

Solorzano Borragan, 2013). Σε αυτό, διαφέρει από τα παραδοσιακά κρατικά 

συντάγματα και τα καθεστώτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Πιο συγκεκριμένα, 

σπάνια έχει καταστεί άκυρη μία πράξη της ΕΕ για παραβίαση θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και αυτό σίγουρα δεν οφείλεται στο γεγονός ότι η ΕΕ είναι τέλεια 

όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (Parent, 2011).   Μέρος του 

προβλήματος είναι ότι οι περισσότερες δικαστικές διαφορές που προέρχονταν 

από ιδιώτες έρχονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με  προδικαστική παραπομπή 

από τα εθνικά δικαστήρια, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασχολείται 

μόνο με ορισμένες πτυχές της  υπόθεσης.  

Αυτό μπορεί να συγκριθεί με τις προσεγγίσεις των δικαστηρίων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

στο οποίο τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν της βάση μιας αίτησης και είναι 

από μόνα τους ανεξάρτητα δημόσια αγαθά και όχι μόνο στοιχεία που ισχύουν 

μόνο εντός της σφαίρας αρμοδιοτήτων με προσανατολισμό στην αγορά της ΕΕ.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οικονομικές ελευθερίες εξακολουθούν να είναι στο 

επίκεντρο. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να 

συνεχίσει να δικάζει θέματα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά 

περίπτωση  με επικέντρωση στην αναλογικότητα της παραβίασης των 
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δικαιωμάτων αντί της επικέντρωσης στην ανάπτυξη ενός συνεκτικού 

ουσιαστικού Δικαίου των θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

Σε μια τέτοια κατάσταση, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ 

καθίσταται όλο και πιο περίπλοκη. Υπό το πρίσμα της ανάπτυξης της 

αρμοδιότητας της ΕΕ σε όλο και περισσότερους τομείς από τη στιγμή που 

διαφυλάσσονται τα κράτη μέλη της, ο σκοπός για τα θέματα των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων αυξάνεται συνεχώς, και πρέπει να αναμένεται ότι τα εθνικά 

δικαστήρια θα παρακολουθήσουν προσεκτικά αυτό το θέμα. H κήρυξη της 

ακυρότητας των εθνικών εκτελεστικών μέτρων στη Γερμανία (Lock, 2015) και 

αλλού, λόγω της ανεπαρκούς προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

καταδεικνύουν την απειλή που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια, όταν 

πιστεύεται ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν προστατεύτηκαν επαρκώς.  

Η απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου το 2009 σχετικά με τη 

συμβατότητα της Συνθήκης της Λισαβόνας με το γερμανικό δίκαιο (Lock, 

2015) αναλύει τα θέματα αυτά σε ένα πιο θεμελιώδες επίπεδο. Το γερμανικό 

δικαστήριο ερμήνευσε τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μία συνθήκη που αύξαινε 

σε σημαντικό βαθμό τις εξουσίες της  ΕΕ. Ωστόσο, έκρινε ότι αυτό δεν θα 

παραβίαζε τη γερμανική κυριαρχία μόνο εάν οι εθνικοί δημοκρατικοί θεσμοί 

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό και ολοκληρωμένο ρόλο στην 

ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων, λόγω των, κατά τη γνώμη του γερμανικού 

δικαστηρίου, ανεπαρκών δημοκρατικών πολιτικών δομών σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η κρίση του γερμανικού δικαστηρίου για τη Συνθήκη 

της Λισαβόνας  διασαφηνίζει την προηγούμενη θεωρία της υπό όρους αποδοχής 

του κοινοτικού δικαίου που θέσπισε το γερμανικό δικαστήριο στο Solange I, 

Solange II και την Συνθήκη του Μάαστριχτ (Lock, 2015), σύμφωνα με την 

οποία η Γερμανία δέχεται την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ  μόνο όταν η 

νομοθεσία της ΕΕ εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται στο 

γερμανικό βασικό νόμο (Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan, 2013). 

Αυτό δείχνει ότι τα εθνικά δικαστήρια θα συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν τον 

δικό τους ρόλο στην επιτήρηση της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι πολυεπίπεδες και σύνθετες δομές 

προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ θα συνεχιστούν. Το γεγονός 
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αυτό υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να συμμορφώσει το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο  τη νομολογία του για τα θεμελιώδη δικαιώματα με το 

Στρασβούργο, ή τουλάχιστον να τη διατηρήσει ως ένα ελάχιστο πρότυπο, 

προκειμένου να νομιμοποιήσει τη θεσμική του θέση, προκειμένου να 

διασφαλίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και να αποφευχθούν περαιτέρω 

προβλήματα από τα εθνικά δικαστήρια.  

 Η αναγνώριση της ισχυρής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

αποτέλεσε μέσο για το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου να διατηρήσει και να 

αυξήσει την εξουσία, και την υπεροχή και τη συνταγματική αυτονομία του 

κοινοτικού δικαίου. Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πραγματικά ισχυρή.  

Οι τροποποιήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως ο δεσμευτικός 

χαρακτήρας του Χάρτη, παρέχουν τους πόρους για μια αποτελεσματικότερη 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, αλλά θα είναι επίσης 

απαραίτητο για την ΕΕ, και ιδίως για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  να κινηθεί 

πέρα από μια οργανική, ad hoc, καθοδηγούμενη από την αγορά νοοτροπία προς 

την κατεύθυνση μιας ώριμης αντίληψης των θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε ειδικότερα για την ΕΕ, τα θεμελιώδη 

δικαιώματα είναι ουσιώδη και δεν πρέπει να μειωθούν ή να πέσουν θύματα της 

οικονομικής νοοτροπίας ή μιας νοοτροπία ασφάλειας.  

Από την άλλη, είναι επίσης αναμφισβήτητα η περίπτωση όπου η αύξηση της 

επιτήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δραστηριοτήτων μέσω της 

νομοθεσίας της ΕΕ, δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητή από ορισμένους γιατί 

θεωρείται ότι περιορίζει την αυτονομία του κράτους καθώς και τη δημοκρατική 

νομιμότητα.  

Προς το παρόν, το συμπέρασμα που μπορεί κάποιος να εξάγει σχετικά με τη 

Συνθήκη της Λισσαβόνας είναι ότι έχει αυξηθεί η περιπλοκότητα και όχι η 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
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