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Η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Ευρω�αϊκού Παρατηρητηρίου 

κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας και στα Θεµελιώδη 

∆ικαιώµατα1 

  

 

Η ΕΕ∆Α =αρακολουθεί και συµµετέχει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 

συζητήσεις σχετικά µε την δηµιουργία Ευρω=αϊκού Οργανισµού για τα Θεµελιώδη 

∆ικαιώµατα. Οι =αρατηρήσεις =ου ακολουθούν διαµορφώθηκαν στη βάση του 

=εριεχοµένου της δηµόσιας ακρόασης =ερί του νέου αυτού Οργανισµού, η ο=οία 

έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 25 Ιανουαρίου 2005. Σηµειώνεται ότι οι 

=αρατηρήσεις αυτές ακολουθούν, σε γενικές γραµµές, το =νεύµα του σχετικού 

κειµένου το ο=οίο συντάχθηκε α=ό την Ευρω=αϊκή Οµάδα των Εθνικών Ε=ιτρο=ών 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου και θα =ρέ=ει να εξεταστούν σε συνδυασµό µε 

αυτό το τελευταίο. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Μετά α=ό α=όφαση του Συµβουλίου Υ=ουργών της Ε.Ε., το Ευρω=αϊκό 

Παρατηρητήριο κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας (EUMC) άρχισε να 

λειτουργεί το 1998 µε έδρα την Βιέννη. Σήµερα η δράση του ανα=τύσσεται =ρος 4 

κατευθύνσεις: (i) συγκέντρωση δεδοµένων για τον ρατσισµό α=ό τα Κράτη-Μέλη της 

Ε.Ε., (ii) έρευνες για τα αίτια, την εξέλιξη και την έκταση του ρατσισµού, (iii) 

διάδοση =ληροφοριών και καλών =ρακτικών για την αντιµετώ=ιση του ρατσισµού 

και (iv) διατύ=ωση =ροτάσεων και συµ=ερασµάτων για την Ευρω=αϊκή Ε=ιτρο=ή 

και τα Κράτη-Μέλη. 

                                                 
1
 Συντάκτης: κ. Ι. Κτιστάκις, αν. εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου στην 

ΕΕ∆Α µε τη συνεργασία της κ. Χριστίνας Παπαδοπούλου, Επιστηµονικής Συνεργάτιδας της ΕΕ∆Α. Το σχετικό 

κείµενο εγκρίθηκε από την αρµόδια ειδική οµάδα εργασίας της ΕΕ∆Α. 
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2. Στις 13 ∆εκεµβρίου 2003 οι αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων των Κρατών-

Μελών της Ε.Ε. «α=οφάσισαν να οικοδοµήσουν ε=ί του υ=άρχοντος Ευρω=αϊκού 

Παρατηρητηρίου κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας και να διευρύνουν την 

α=οστολή του για να µεταβληθεί σε Οργανισµό για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου 

(Human Rights Agency)». 

3. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Ευρω=αϊκή Ε=ιτρο=ή δηµοσίευσε στις 25 

Οκτωβρίου 2004 ένα κείµενο =ροβληµατισµών για τη µορφή, τις αρµοδιότητες κ.λ.= 

=ου θα λάβει ο νέος οργανισµός. Η δηµόσια διαβούλευση για το θέµα αυτό θα 

ολοκληρωθεί µε τη δηµόσια ακρόαση =ου διοργανώνει η Ε=ιτρο=ή στις 30 

Νοεµβρίου 2004 στις Βρυξέλλες. 

4. Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής (Βρυξέλλες, 4/5 Νοεµβρίου 2004), οι 

αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων ε=αναβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους για την 

κατα=ολέµηση του ρατσισµού και, ταυτόχρονα, χαιρέτισαν τις =ροτάσεις της 

Ευρω=αϊκής Ε=ιτρο=ής της 25ης Οκτωβρίου 2004 για την «διεύρυνση της α�οστολής 

του Παρατηρητηρίου».   

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ 

5. Ο νέος Οργανισµός έρχεται να =ροστεθεί σε σειρά κοινοτικών οργάνων =ου 

έχουν ε=ιφορτισθεί µε το δικαιοδοτικό και =ολιτικό έλεγχο της =ροστασίας των 

δικαιωµάτων του ανθρώ=ου (∆ικαστήριο, ∆ιαµεσολαβητής, Ευρωκοινοβούλιο κλ=). 

Τούτο το δεδοµένο έχει κεντρική σηµασία για την α=οτελεσµατικότητα και την 

συµ=ληρωµατικότητα του Παρατηρητηρίου µε τις νέες αρµοδιότητες, και είναι ένα 

σηµαντικό στοιχείο =ρος την κατεύθυνση της ανά=τυξης µίας κουλτούρας των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ=ου στην Ευρώ=η, όσο και της ανά=τυξης της συνείδησης 

του Ευρω=αίου Πολίτη σε µία Ευρώ=η- «δήµο», =όσω µάλλον κατά τη στιγµή =ου 

αυτοί οι στόχοι υφίστανται ισχυρές =ιέσεις κάτω α=ό την α=ειλή της τροµοκρατίας 

και των συνακόλουθων =ρολη=τικών και κατασταλτικών µέτρων.  

 Πρώτο ζήτηµα: η έκταση των αρµοδιοτήτων 

6. Προτείνεται να έχει ευρεία αρµοδιότητα ελέγχου. Αρµοδιότητα, δηλαδή, όχι 

µόνον ε=ί του κοινοτικού =εδίου (κοινοτικές =ολιτικές, =ράξεις κοινοτικών 

οργάνων και =ράξεις Κρατών-Μελών όταν τα τελευταία εφαρµόζουν το κοινοτικό 

δίκαιο, καλύ=τοντας δηλαδή και τους τρεις =υλώνες της Ένωσης, σύµφωνα και µε το 
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άρθρο ΙΙ-111 του µελλοντικού Ευρω=αϊκού Συντάγµατος ) αλλά και ε=ί του εθνικού 

=εδίου (όταν τα Κράτη-Μέλη δρουν αυτόνοµα, =έραν του κοινοτικού =λαισίου), 

καθόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρµογή του άρθρου 7 της Συνθήκης της 

Ένωσης. 

 ∆εύτερο ζήτηµα: ο κατάλογος των δικαιωµάτων 

7. Προτείνεται οι αρµοδιότητες ελέγχου να εκτείνονται σε όλα τα δικαιώµατα 

=ου =εριλαµβάνει ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, σε συνδυασµό µε το 

«ευρω=αϊκό κεκτηµένο», καλύ=τοντας το χάσµα µεταξύ αρχών και =ρακτικών σε 

σχέση µε το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώ=ου στην Ευρώ=η. Η ευρεία αυτή 

αρµοδιότητα =ρέ=ει να συνδυάζεται µε µία ιδιαίτερη έµφαση στον αγώνα κατά του 

ρατσισµού. Και τούτο διότι, αφ’ ενός κάτι τέτοιο =ροκύ=τει α=ό τη γραµµατική 

ερµηνεία των δεσµεύσεων των αρχηγών Κρατών και κυβερνήσεων, αφ’ ετέρου 

υ=άρχει ήδη η σοβαρή συσσωρευµένη εµ=ειρία των ε=τά ετών δράσης του 

Παρατηρητηρίου. Και ένα =ρόσθετο ε=ιχείρηµα: δεδοµένου ότι το =ρόγραµµα της 

Χάγης για την ανά=τυξη της συνεργασίας στον τοµέα των εσωτερικών υ=οθέσεων 

και της δικαιοσύνης βρίσκεται σε =λήρη εξέλιξη (βλ. Συµ=εράσµατα του 

Ευρω=αϊκού Συµβουλίου , Βρυξέλλες, 4/5 Νοεµβρίου 2004) δε =ρέ=ει σε καµία 

=ερί=τωση να δοθεί η εντύ=ωση ή (ακόµα χειρότερα) η νοµική βάση για τη 

συγκάλυψη των ρατσιστικών κρουσµάτων στην Ένωση. Σε κάθε =ερί=τωση, ο 

Οργανισµός θα =ρέ=ει να =ροσδιορίζει ο ίδιος τις =ροτεραιότητες του στο ετήσιό του 

=λάνο.  

 Τρίτο ζήτηµα: ο έλεγχος θα αφορά και τις τρίτες χώρες; 

8. Προτείνεται η αρµοδιότητα του Οργανισµού να =εριορίζεται στην ΕΕ και τα 

Κράτη-Μέλη της (συµ=εριλαµβανοµένων και των υ=οψηφίων χωρών), εκτός κι αν 

ορισθεί διαφορετικά µε ειδική συµφωνία της Ένωσης µε συγκεκριµένη τρίτη χώρα. 

Το γεωγραφικό εύρος του Οργανισµού θα =ρέ=ει, φυσικά, να εκτείνεται στις 

δραστηριότητες της Ένωσης σε τρίτες χώρες, =ου εµ=ί=τουν στον 2ο =υλώνα. 

 Τέταρτο ζήτηµα: αρµοδιότητες/δραστηριότητες 

9. Προτείνεται να συνεχιστεί η συλλογή δεδοµένων για τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα, η εκ=όνηση ειδικών µελετών και η ανάλυσή τους, µε έµφαση =άντοτε 

στο ρατσισµό (βλ. και =ροηγουµένως =αρ. 8). Τούτο θα ε=ιτυγχάνεται σε συνεργασία 

µε τα ακόλουθα όργανα: το Συµβούλιο της Ευρώ=ης (ένας εκ=ρόσω=ος της ECRI 
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µετέχει ήδη ex officio στο =ροεδρείο του Παρατηρητηρίου), τις ευρω=αϊκές εθνικές 

ε=ιτρο=ές δικαιωµάτων του ανθρώ=ου (ένας εκ=ρόσω=ός τους να µετέχει ex officio 

στο =ροεδρείο του νέου οργανισµού), το δίκτυο ανεξάρτητων εµ=ειρογνωµόνων της 

Ευρω=αϊκής Ε=ιτρο=ής και το δίκτυο RAXEN, =ου ήδη λειτουργεί στο =λαίσιο του 

Παρατηρητηρίου. Το =αράδειγµα της σχέσης του ECRI µε το EUMC θα =ρέ=ει να 

α=οτελεί τον οδηγό για τις µελλοντικές σχέσεις µεταξύ της Ένωσης και του 

Συµβουλίου της Ευρώ=ης. Με αυτόν τον τρό=ο διασταυρώνεται η βασιµότητα των 

δεδοµένων =ου θα συλλεχθούν. Τονίζεται ότι η βασιµότητα των δεδοµένων αυτών 

=ρέ=ει να είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό τους διότι αν δε συµβαίνει αυτό, τότε 

οι σχετικές κοινοτικές =ολιτικές (κυρίως το =ρόγραµµα της Χάγης για την 

ανά=τυξη της συνεργασίας στον τοµέα των εσωτερικών υ=οθέσεων και της 

δικαιοσύνης) θα καταστούν άστοχες. Ένα τέτοιο σχήµα συνεργασίας θα ε=ιτρέψει 

την α=οφυγή ε=ικάλυψης αρµοδιοτήτων, =ράγµα το ο=οίο θα οδηγούσε στην 

α=οδυνάµωση της συνολικής =ροστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώ=ου στην 

Ευρώ=η, υ=ονοµεύοντας την ασφάλεια δικαίου και ευνοώντας =ρακτικές 

καιροσκο=ικής ε=ιλογής οργάνου =αροχής =ροστασίας (forum shopping). 

10. ∆εύτερη αρµοδιότητα θα =ρέ=ει να είναι η διατύ=ωση γνωµών και αναλύσεων 

=ρος τα κοινοτικά Κράτη αλλά και η =αρακολούθηση της συµµόρφωσης τους =ρος 

αυτές. Κάτι ανάλογο ισχύει ήδη στο εθνικό ε=ί=εδο µε την (αντίστοιχη) 

αρµοδιότητα των εθνικών ε=ιτρο=ών για τα δικαιώµατα του ανθρώ=ου. 

11. Τέλος, =ροτείνεται η διάχυση όλων των δεδοµένων, αναλύσεων και γνωµών 

α=ό τον Οργανισµό. Η ενηµέρωση της κοινωνίας των =ολιτών θα βοηθήσει το έργο 

της τελευταίας και, συγχρόνως, θα ενισχύσει το έργο του ίδιου του Παρατηρητηρίου 

µέσω τυχόν ε=οικοδοµητικής κριτικής. 

12. Θα µ=ορούσε ακόµη να εξεταστεί το ενδεχόµενο, να έχει ο οργανισµός 

δυνατότητα =αρέµβασης ως amicus curiae, ενώ=ιον ευρω=αϊκών δικαιοδοτικών 

οργάνων, ό=ως ε=ίσης και το δικαίωµα να =ροκαλεί δικαστικούς αγώνες για θέµατα 

δηµοσίου συµφέροντος ενώ=ιον των ίδιων οργάνων.  

 Πέµ&το ζήτηµα: δοµή/ανεξαρτησία 

13. Οι Αρχές των Παρισίων συνιστούν =λουραλισµό στη σύνθεση, και 

ανεξαρτησία των Ε=ιτρο=ών Ανθρω=ίνων ∆ικαιωµάτων. Η ανεξαρτησία του νέου 

Οργανισµού =ρέ=ει να διασφαλιστεί. Τούτο µ=ορεί να ε=ιτευχθεί µέσω της 
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ενίσχυσης των ήδη ισχυόντων =ροϋ=οθέσεων για συµµετοχή στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του EUMC: =έραν των εκ=ροσώ=ων του Ευρωκοινοβουλίου, της 

Ε=ιτρο=ής και της ECRI, οι ο=οίοι ήδη µετέχουν ex officio στο =ροεδρείο του 

EUMC, =ροτείνεται οι εκ=ρόσω=οι των Κρατών-Μελών =ου ε=ίσης θα συµµετέχουν 

σε αυτό, να ορίζονται α=ό τις αντίστοιχες Εθνικές Ε=ιτρο=ές ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώ=ου µεταξύ των µελών τους, ή, αν ορισµένα Κράτη-Μέλη δεν έχουν ακόµα 

εθνικές ε=ιτρο=ές, α=ό ισότιµη ανεξάρτητη αρχή. Τα της συµµετοχής στην Οµάδα 

Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την =ροστασία των =ροσω=ικών 

δεδοµένων =αρέχουν κατάλληλο =ρότυ=ο. 

Εναλλακτικά, =ροτείνεται να µετέχει (ex officio) και ένας εκ=ρόσω=ος  της 

Ευρω=αϊκής Οµάδας των Εθνικών Ε=ιτρο=ών για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου. ∆ε 

συνιστάται η σύσταση και άλλου οργάνου =έραν των υ=αρχόντων (∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, Προεδρείο, ∆ιευθυντής). 

 


