
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; 210 7233216; 

 φαξ: 210 7233217; e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

Η ενσωµάτωση του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο 

σχέδιο Συνθήκης για ένα Ευρω&αϊκό Σύνταγµα 

 

 

Η ΕAιτροAή σε Ολοµέλεια,  

  Αφού άκουσε την Aροφορική ανάAτυξη του µέλους της, κας Σοφίας 

Κουκούλη-ΣAηλιωτοAούλου, για το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της 

Ολοµέλειας της 30ης Οκτωβρίου 2003, υAό τον τίτλο: «Η ενσωµάτωση του 

Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο σχέδιο της Συνθήκης για ένα 

Ευρω,αϊκό Σύνταγµα» , 

  Μετά γενική συζήτηση εAί του θέµατος, 

  Υιοθέτησε οµοφώνως την Aαρακάτω αAόφαση, µε βάση την ως άνω 

εισήγηση. 

 

1. Με ηλεκτρονικό µήνυµά της, αAό 3.10.2003, η γαλλική Εθνική 

ΕAιτροAή ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώAου (γαλλική ΕAιτροAή) εAέσυρε την 

Aροσοχή των άλλων ευρωAαϊκών εθνικών εAιτροAών στους κινδύνους Aου 

δηµιουργούν για την Aροστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων ορισµένες 

τροAοAοιήσεις Aου εAέφερε η ΕυρωAαϊκή Συνέλευση (Συνέλευση) στις 

γενικές διατάξεις του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕυρωAαϊκής 

΄Ενωσης (Χάρτη), Aροκειµένου να τον ενσωµατώσει στο «Σχέδιο Συνθήκης 

για ένα ΕυρωAαϊκό Σύνταγµα» (Σχέδιο).1 Το Σχέδιο αυτό υAοβλήθηκε στη 

∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆ιακυβερνητική), η οAοία άρχισε στις 4 

Οκτωβρίου και θα λάβει τις τελικές αAοφάσεις για το µέλλον της ΕυρώAης 

και το Aεριεχόµενο του Συντάγµατoς της ΄Ενωσης, ως αρµόδιο όργανο 

                                                 
1 ΄Εγγραφο της Συνέλευσης CONV 850/03, της 18ης Ιουλίου 2003 (όλα τα έγγραφα της 

Συνέλευσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της http://european-convention.eu.int). ΕΕ No C 

169 της 18.7.2003, σελ. 1-105. 
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(άρθρο 48 ΣυνθΕΕ). Η ενσωµάτωση αυτού του Χάρτη, ο oAοίος 

«διακηρύχθηκε» κατά τη διάρκεια του ΕυρωAαϊκού Συµβουλίου της 

Νίκαιας, τον ∆εκέµβριο 2000, Aροβάλλεται ως µείζον εAίτευγµα της 

Συνέλευσης, χωρίς όµως να γίνεται λόγος για τις τροAοAοιήσεις του. 

Ι. Οι κίνδυνοι στους ο&οίους ε&ισύρει την &ροσοχή η γαλλική 

Εθνική Ε&ιτρο&ή 

2. Στο µήνυµα της γαλλικής ΕAιτροAής, το οAοίο έχει τον τίτλο «Η θέση 

των κοινωνικών δικαιωµάτων στο µελλοντικό ΕυρωAαϊκό Σύνταγµα», 

εAισυνάAτεται αAόσAασµα εAιστολής, Aου έστειλε ο Πρόεδρός της στον 

Γάλλο ΠρωθυAουργό στις 8 Ιουλίου 2003, εκφράζοντας την ανησυχία της 

ΕAιτροAής για ορισµένες τροAοAοιήσεις Aου εAέφερε η Συνέλευση στο 

άρθρο 52 του Χάρτη, και ειδικότερα για την Aροσθήκη 5ης και 6ης 

Aαραγράφου στο άρθρο αυτό. 

3. Στην Aροαναφερόµενη εAιστολή υAογραµµίζεται ότι, µε 5η 

Aαράγραφο Aου Aροστέθηκε στο άρθρο 52, γίνεται διάκριση µεταξύ των 

«δικαιωµάτων» και των «αρχών» Aου Aεριλαµβάνει ο Χάρτης και 

AροβλέAεται ότι οι αρχές «µ,ορούν να τίθενται σε εφαρµογή µε νοµοθετικές 

και εκτελεστικές �ράξεις των οργάνων και οργανισµών της ΄Ενωσης, και µε 

�ράξεις των κρατών µελών όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της ΄Ενωσης, κατά την 

άσκηση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους. Των διατάξεων αυτών µ,ορεί να 

γίνεται ε,ίκληση ενώ,ιον δικαστηρίου µόνον2 για την ερµηνεία και των 

έλεγχο της νοµιµότητας των εν λόγω �ράξεων».3 

4. Η γαλλική ΕAιτροAή υAογραµµίζει ότι η Aροσθήκη αυτή αντίκειται 

στη βούληση των συντακτών του Χάρτη, Aου ήθελαν οι «αρχές» να έχουν 

ισχύ θεµελιωδών δικαιωµάτων, και θίγει κυρίως τα κοινωνικά δικαιώµατα 

Aου Aεριέχει ο Χάρτης. 

5. Στη συνέχεια, η εAιστολή της γαλλικής ΕAιτροAής εAισύρει την 

Aροσοχή και στην 6η Aαράγραφο Aου Aρόσθεσε η Συνέλευση στο άρθρο 52 

                                                 
2 Η υAογράµµιση δική µας. Στο ελληνικό κείµενο αναγράφεται ότι «οι διατάξεις αυτές 

υ�όκεινται στην κρίση δικαστηρίου», ενώ η αντίστοιχη έκφραση στη γαλλική γλώσσα (στην 

οAοία και συντάχθηκε αρχικά το κείµενο του Σχεδίου) είναι «leur invocation devant le 

juge». Προσαρµόζουµε το ελληνικό κείµενο στο γαλλικό κείµενο. 
3 H υAογράµµιση δική µας. 
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του Χάρτη, κατά την οAοία «οι εθνικές νοµοθεσίες και �ρακτικές 

λαµβάνονται �λήρως υ�όψη, ό�ως καθορίζεται στον �αρόντα Χάρτη». Η 

γαλλική ΕAιτροAή εAισηµαίνει ότι µε την Aροσθήκη αυτής της Aαραγράφου 

ενισχύονται οι δυνατότητες Aεριορισµών Aου ήδη Aεριέχει ο Χάρτης. 

Λέγοντας αυτό, η γαλλική ΕAιτροAή εννοεί Aως ορισµένες ουσιαστικές 

διατάξεις του Χάρτη, οι Aερισσότερες αAό τις οAοίες αφορούν κοινωνικά 

δικαιώµατα, αναφέρουν ότι τα δικαιώµατα αυτά αναγνωρίζονται ή 

ασκούνται σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες και Aρακτικές.  

6. Και καταλήγει η εAιστολή της γαλλικής ΕAιτροAής µε την 

υAογράµµιση ότι η γαλλική ΕAιτροAή Aιστεύει ότι αυτές οι τροAοAοιήσεις 

Aολύ αAέχουν αAό το να είναι ήσσονος σηµασίας και µAορούν να 

Aεριορίσουν τα κοινωνικά δικαιώµατα Aου Aεριέχει ο Χάρτης και να τον 

καταστήσουν άχρηστο σε σχέση και µε τα δικαιώµατα Aου κατοχυρώνει η 

ΕΣ∆Α. 

7. Γι’ αυτό, η γαλλική ΕAιτροAή, στην τελευταία γενική συνέλευσή της, 

αAοφάσισε να ενηµερώσει τα µέλη του δικτύου των ευρωAαϊκών εθνικών 

εAιτροAών δικαιωµάτων του ανθρώAου σχετικά µε τις ανησυχίες της και να 

ζητήσει τη γνώµη τους, ενόψει ενδεχόµενης κοινής δράσης για το ζήτηµα 

αυτό Aου είναι Aολύ σηµαντικό για το µέλλον. 

 

ΙΙ. Παρατηρήσεις 

8. Κατ’ αρχάς, υAενθυµίζουµε ότι, µε τις αAό 23ης Μαϊου 2003 

«Προτάσεις για τη Συνταγµατική Συνθήκη της ΕυρωAαϊκής ΄Ενωσης»,4 η 

Ελληνική Εθνική ΕAιτροAή είχε εAισηµάνει την ανάγκη να µη γίνουν 

δεκτές αAό τη Συνέλευση οι τροAοAοιήσεις των γενικών διατάξεων του 

Χάρτη, Aου είχε Aροτείνει η Οµάδα εργασίας ΙΙ της Συνέλευσης 

εµφανίζοντάς τις ως «συντακτικές Aροσαρµογές», γιατί Aεριορίζουν το Aεδίο 

εφαρµογής του Χάρτη και δηµιουργούν σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου 

Aου υAάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν σε οAισθοδροµήσεις στην Aροστασία 

των θεµελιωδών δικαιωµάτων.  

                                                 
4 Βλ. τις Aροτάσεις αυτές, στα ελληνικά και αγγλικά, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής 

Εθνικής ΕAιτροAής www.nchr.gr. 
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9. ΣυνεAώς, δεν µAορούµε Aαρά να ευχαριστήσουµε και να συγχαρούµε 

τη γαλλική ΕAιτροAή για την Aρωτοβουλία της και να συµφωνήσουµε µε 

αυτήν ως Aρος την εAικινδυνότητα των τροAοAοιήσεων και την ανάγκη 

συντονισµένης δράσης των εθνικών ΕAιτροAών, µε σκοAό, αφενός, την 

ενηµέρωση των εθνικών αρχών και του κοινού, και αφετέρου την υAοβολή 

αιτήµατος Aρος τις εθνικές κυβερνήσεις να αAοτρέψουν την ενσωµάτωση 

του τροAοAοιηµένου κειµένου του Χάρτη στο Σύνταγµα, και να ζητήσουν 

αAό τη ∆ιακυβερνητική να ενσωµατωθεί το κείµενο του Χάρτη, όAως 

διακηρύχθηκε στη Νίκαια. 

10.  Το ζήτηµα των τροAοAοιήσεων του Χάρτη είναι Aράγµατι Aολύ 

σοβαρό και εAικίνδυνο για το µέλλον των θεµελιωδών δικαιωµάτων, και 

γενικότερα της ΕυρώAης. Η Συνέλευση ενσωµάτωσε τον Χάρτη στο Σχέδιο, 

ως Μέρος ΙΙ αυτού, αφού του εAέφερε όχι µόνον τις τροAοAοιήσεις Aου 

εAισηµαίνει η γαλλική ΕAιτροAή, ούτε και µόνον τις τροAοAοιήσεις Aου 

είχε Aροτείνει η αρµόδια οµάδα εργασίας της, Aρος τις οAοίες η ΕAιτροAή 

µας είχε εκφράσει την αντίθεσή της, αλλά και άλλες. Προφανής, και 

οµολογηµένος, σκοAός των τροAοAοιήσεων αυτών ήταν να Aεριορισθεί η 

ερµηνευτική ευχέρεια των δικαστηρίων της ΄Ενωσης και των Κρατών-

Μελών.  

11. Ο σκοAός αυτός εAιδιώκεται µε δύο µεθόδους: α) µε την τροAοAοίηση 

ορισµένων γενικών διατάξεων του Χάρτη, οι οAοίες, κατά την οµάδα 

εργασίας της Συνέλευσης Aου τις Aρότεινε και την «εAεξήγησή» τους (Aιο 

κάτω αριθ. 12), αAοτελούν «ερµηνευτικούς κανόνες», και β) µε την 

Aροσθήκη, την τελευταία κυριολεκτικώς στιγµή, ενός εδαφίου στο Προοίµιο 

του Χάρτη, Aου Aεριέχει εAίσης ερµηνευτικές κατευθύνσεις και Aου έγινε 

µε Aρωτοβουλία του Προεδρείου της Συνέλευσης. Ας δούµε µε συντοµία τις 

τροAοAοιήσεις, µε τη σειρά Aου εµφανίζονται στο κείµενο του Χάρτη.  

 

α) Η &ροσθήκη στο Προοίµιο του Χάρτη και η ενηµέρωση των 

ε&εξηγήσεων 

12. Στο τέλος της 5ης Aαραγράφου του Προοιµίου του Χάρτη, η 

Συνέλευση Aροσέθεσε εδάφιο, σύµφωνα µε το οAοίο «ο Χάρτης θα 
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ερµηνεύεται α�ό τα δικαστήρια της ΄Ενωσης και των κρατών µελών 

λαµβανοµένων δεόντως υ�όψη των ε�εξηγήσεων �ου καταρτίστηκαν µε την 

ευθύνη του Προεδρείου της Συνέλευσης �ου κατήρτισε τον Χάρτη». Στην 

Aραγµατικότητα, οι εAεξηγήσεις αυτές υAέστησαν «ενηµέρωση» εκ µέρους 

του Προεδρείου της ΕυρωAαϊκής Συνέλευσης, χωρίς αυτό να αναφέρεται 

Aουθενά στο Σχέδιο. Οι «ενηµερωµένες» εAεξηγήσεις Aεριλαµβάνονται σε 

κείµενο Aου Aαρουσίασε στα µέλη της Συνέλευσης το Προεδρείο της, «Aρος 

ενηµέρωσή τους», την ηµέρα Aου υAοβλήθηκε το Σχέδιο στην Ιταλική 

Προεδρία ενόψει της ∆ιακυβερνητικής.5 Η ενηµέρωση των εAεξηγήσεων δεν 

αφορά µόνον τις τροAοAοιήσεις Aου εAέφερε η Συνέλευση στον Χάρτη. ΄Εχει 

χρησιµότητα, στο µέτρο Aου συµAληρώνει τις αναφορές στη νοµολογία του 

∆ΕΚ και στις εξελίξεις του Aαραγώγου κοινοτικού δικαίου, καθώς και στο 

µέτρο Aου αντικαθιστά τις αναφορές σε διατάξεις των Συνθηκών µε 

αναφορές σε διατάξεις του Σχεδίου. Εντούτοις, αρκετά συχνά, µε την 

ενηµέρωση αυτήν εAιχειρείται η ενίσχυση των «ερµηνευτικών κανόνων» 

Aου εισήγαγε η Συνέλευση στον Χάρτη, αλλά και ορισµένων αδυναµιών του 

αυθεντικού κειµένου του Χάρτη. 

 

β) Οι τρο&ο&οιήσεις των γενικών διατάξεων  του Χάρτη 

13.  ΄Οσον αφορά τις τροAοAοιήσεις των γενικών διατάξεων του Χάρτη, 

Aαρατηρούµε, αφενός, ότι Aράγµατι είναι Aολύ εAικίνδυνη η νέα 5η 

Aαράγραφος του άρθρου 52 Aου αναφέρει η γαλλική ΕAιτροAή. Η νέα αυτή 

διάταξη, Aου υAοβαθµίζει τις αρχές, και αAό κανόνες δεσµευτικούς 

συνταγµατικού εAιAέδου και Aηγές θεµελιωδών δικαιωµάτων τις υAοβιβάζει 

σε αAλές κατευθυντήριες αρχές, δεν εAιχειρεί να θίξει µόνον κοινωνικά, 

αλλά και άλλα δικαιώµατα, δεδοµένου ότι µAορεί να θεωρηθεί ότι «αρχές» 

Aεριλαµβάνουν και άλλες διατάξεις του Χάρτη, Aλην αυτών Aου αφορούν 

κοινωνικά δικαιώµατα.  

14. Πρόκειται για ζήτηµα ερµηνείας, για την οAοία αρµόδιο είναι το 

∆ΕΚ, το οAοίο, µε Aάγια νοµολογία αAοφαίνεται ότι οι γενικές αρχές Aου 

αυτό διατυAώνει δεσµεύουν τόσο τα κοινοτικά όργανα όσο και τα όργανα των 

                                                 
5 CΟΝV 828/1/03 REV 1, 18 Ιουλίου 2003. 
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Κρατών-Μελών, έχουν άµεσο αAοτέλεσµα και Aαρέχουν δικαιώµατα στους 

ιδιώτες, καθώς και ότι οι αρχές Aου θεσAίζονται αAό διατάξεις της 

Συνθήκης, εφόσον Aληρούν ορισµένες AροϋAοθέσεις, έχουν εAίσης τον ίδιο 

χαρακτήρα και την ίδια λειτουργία. Η δε ερµηνευτική και δικαιοAλαστική 

δικαιοδοσία του ∆ΕΚ δεν µAορεί να Aεριορισθεί.  

15. Πολύ εAικίνδυνη είναι, όAως εAισηµαίνει και η γαλλική ΕAιτροAή, 

και η νέα Aαράγραφος 6 του άρθρου 52, η οAοία µAορεί Aράγµατι να 

ενισχύσει και να εAεκτείνει τους Aεριορισµούς καθώς και να δηµιουργήσει 

Aαρεξηγήσεις ως Aρος την ιεραρχία των κανόνων, και ιδίως την υAεροχή του 

δικαίου της ΄Ενωσης.  

16. Σηµειώνουµε ότι και οι δυο αυτές νέες Aαράγραφοι (5 και 6) 

ενισχύονται µε την ενηµέρωση των «εAεξηγήσεων» Aου AραγµατοAοίησε η 

Συνέλευση. Ειδικότερα, η εAεξήγηση της 5ης Aαραγράφου, Aροκειµένου να 

δικαιολογήσει και να ενισχύσει την υAοβάθµιση των αρχών, αγνοεί την 

Aάγια νοµολογία του ∆ΕΚ. Εξάλλου, Aαρατηρούµε ότι, εκτός αAό τις 

τροAοAοιήσεις Aου εAισηµαίνει η γαλλική ΕAιτροAή, η Συνέλευση έχει 

Aροβεί και σε άλλες, εAίσης εAικίνδυνες, οι σηµαντικότερες αAό τις οAοίες 

είναι οι εξής: 

17. ΤροAοAοίηση του τίτλου του άρθρου 52: Ο αρχικός τίτλος του άρθρου 

52 είναι «Εµβέλεια των διασφαλιζοµένων δικαιωµάτων». Η Συνέλευση τον 

αναδιατύAωσε ως εξής: «Εµβέλεια και ερµηνεία των δικαιωµάτων και 

αρχών». ΄Ετσι Aρόσθεσε τους όρους «ερµηνεία» και «αρχές» και αφαίρεσε τον 

όρο «διασφαλιζοµένων». Με την αναδιατύAωση αυτή καθίσταται Aροφανής ο 

σκοAός των τροAοAοιήσεων, Aου είναι να Aεριορισθεί η ερµηνευτική 

ευχέρεια των δικαστηρίων της ΄Ενωσης και των κρατών µελών. Η διαγραφή 

όµως του όρου «διασφαλιζοµένων», τί να σηµαίνει άραγε; 

18. ΤροAοAοίηση στη 2η Aαράγραφο του άρθρου 52: Στην αυθεντική της 

µορφή, η διάταξη αυτή ορίζει ότι «τα δικαιώµατα �ου αναγνωρίζονται στον 

�αρόντα Χάρτη και θεµελιώνονται στις κοινοτικές συνθήκες ή στη Συνθήκη 

της Ευρω�αϊκής ΄Ενωσης ασκούνται υ�ό τους όρους και εντός των ορίων �ου 

καθορίζονται σε αυτές». Με τη διατύAωση αυτή είναι Aροφανές ότι 

καλύAτονται και τα δικαιώµατα Aου Aηγάζουν αAό το Aαράγωγο κοινοτικό 
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δίκαιο, αφού κι αυτά θεµελιώνονται στις Συνθήκες, καθώς και τα 

δικαιώµατα Aου Aηγάζουν αAό τις γενικές αρχές Aου διατυAώνει το ∆ΕΚ, 

και ότι έτσι διατηρείται ολόκληρο το κεκτηµένο των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων. Η Συνέλευση όµως (αντί να Aροβεί σε µια καθαρά συντακτική 

Aροσαρµογή, αντικαθιστώντας τους όρους «Συνθήκες κλA» µε τον όρο 

«Σύνταγµα») αντικατέστησε τον όρο «θεµελιώνονται» µε τον όρο «α�οτελούν 

αντικείµενο».6 Η νέα αυτή διατύAωση δηµιουργεί αµφιβολίες ως Aρος τη 

διατήρηση ολόληρου του κεκτηµένου των θεµελιωδών δικαιωµάτων, 

δεδοµένου ότι δίνει την εντύAωση ότι αφορά µόνον τα δικαιώµατα Aου 

AροβλέAει το ίδιο το Σύνταγµα. Την εντύAωση αυτήν ενισχύει η ενηµέρωση 

της εAεξήγησης του άρθρου 52.  

 

19. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Βεβαίως, το κεκτηµένο των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων δεν µAορεί να θιγεί αAό καµία αAό τις τροAοAοιήσεις του 

Χάρτη, και δεν υAάρχει αµφιβολία ότι το ∆ΕΚ δεν θα λάβει υAόψη του 

κανένα αAό τους Aεριορισµούς Aου εAιχειρεί να του εAιβάλει η Συνέλευση 

και δεν θα αναστείλει ούτε θα Aεριορίσει την Aροστατευτική των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων νοµολογία του. Η νοµολογία αυτή, κατ’ εφαρµογή 

της διάταξης του άρθρου 220 Aαρ. 1 ΣυνθΕΚ, Aου αναθέτει στο ∆ΕΚ την 

αAοστολή να «εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου», Aροχωρεί συχνά και 

Aέρα αAό το γραAτό δίκαιο της ΄Ενωσης.Τη δε διάταξη του άρθρου 220 Aαρ. 

1 ΣυνθΕΚ εAαναλαµβάνει το άρθρο 28 Aαρ. 1β΄ του Σχεδίου. Εφόσον όµως οι 

τροAοAοιήσεις Aου εAέφερε η Συνέλευση στον Χάρτη γίνουν δεκτές και αAό 

τη ∆ιακυβερνητική, Aαραµένει ο κίνδυνος ανασφάλειας δικαίου, η οAοία 

µAορεί να οδηγήσει σε οAισθοδρόµηση όσον αφορά την Aροστασία των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων. Γι’ αυτό, ορθώς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 

η γαλλική ΕAιτροAή.  

20. Θεωρούµε αναγκαίο να αAαιτήσουν οι Εθνικές ΕAιτροAές την 

αφαίρεση όλων των τροAοAοιήσεων Aου εAέφερε η Συνέλευση στον Χάρτη, 

εκτός αAό τις καθαρά «συντακτικές Aροσαρµογές», δηλαδή, κυρίως, την 

                                                 
6 Το ελληνικό κείµενο χρησιµοAοιεί τον όρο «διέAονται», ενώ το γαλλικό κείµενο λέει «font 

l’objet». 
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αντικατάσταση των όρων «Συνθήκη» και «κοινοτικό δίκαιο», µε τους όρους 

«Σύνταγµα» και «δίκαιο της ΄Ενωσης». ΤίAοτε άλλο δεν χρειάζεται να 

αλλάξει στο κείµενο του Χάρτη όAως αυτός διακηρύχθηκε στη Νίκαια.  

21. Παράλληλα, AρέAει να γίνει ενηµέρωση των νοµικών και της κοινής 

γνώµης, δεδοµένου ότι η ενσωµάτωση του Χάρτη στο Σχέδιο Aροβάλλεται ως 

ένα αAό τα σηµαντικότερα εAιτεύγµατα της Συνέλευσης, χωρίς να 

αναφέρεται Aουθενά, και χωρίς να AροκύAτει µε κανένα τρόAο αAό το 

κείµενο του Χάρτη, όAως έχει ενσωµατωθεί στο Σχέδιο, ότι ο Χάρτης έχει 

υAοστεί τροAοAοιήσεις. Θα AρέAει να γνωρίζουν τα εθνικά δικαστήρια ότι, 

ακόµη και αν Aαραµείνουν οι τροAοAοιήσεις αυτές, οφείλουν να τις 

αγνοήσουν, γιατί θίγουν θεµελιώδεις αρχές του δικαίου της ΄Ενωσης – 

κλονίζουν αυτά τα θεµέλιά της και θίγουν την ευρωAαϊκή µας ταυτότητα.  

 

 

Aθήνα, 30 Οκτωβρίου 2003 

 
 

 

 

 


