
 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης  

 

Περίληψη για τον πολίτη – Εφαρµογή του Χάρτη 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ 

Περί τίνος πρόκειται; 

Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ τον ∆εκέµβριο 2009 ταυτόχρονα 
µε τη συνθήκη της Λισαβόνας, είναι πλέον νοµικά δεσµευτικός για όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και 
τις χώρες της ΕΕ. 

Μια νέα στρατηγική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
προβλέπει τα µέτρα που πρέπει να λάβει η Επιτροπή, τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη 
µέλη της ΕΕ. 

Γιατί πρέπει να αναλάβει δράση η ΕΕ; 

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη απαιτείται ένα κοινό όραµα και οι προσπάθειες όλων 
των ευρωπαϊκών οργάνων, των κρατών µελών και των ενδιαφερόµενων µερών. 

Τι ακριβώς θα αλλάξει; 

Η στρατηγική προβλέπει: 

Έναν σαφή στόχο για όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και τις εθνικές κυβερνήσεις: να εφαρµόζονται 
αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα που προβλέπει ο Χάρτης προς όφελος όλων όσων ζουν στην ΕΕ. 

Καλύτερη ενηµέρωση σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες όταν κρίνουν ότι έχουν 
παραβιαστεί τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους: 

• Σε ποιες εθνικές αρχές πρέπει να απευθύνονται; 

• Σε ποιες περιπτώσεις µπορεί να παρεµβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; (απάντηση: µόνον 
σε ό,τι αφορά την ενωσιακή νοµοθεσία, για παράδειγµα, όταν οι εθνικές κυβερνήσεις 
εφαρµόζουν την ενωσιακή νοµοθεσία µε τρόπο ασυµβίβαστο προς τον Χάρτη). 

Συγκεκριµένα µέτρα ώστε: 

• να εκτιµάται καλύτερα ο αντίκτυπος της προτεινόµενης ενωσιακής νοµοθεσίας στα 
θεµελιώδη δικαιώµατα 

• να παρακολουθείται η νοµοθετική διαδικασία προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η ενωσιακή 
νοµοθεσία είναι σύµφωνη µε τον Χάρτη 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_en.htm


 
• να ενθαρρύνονται τα κράτη µέλη να τηρούν τον Χάρτη όταν εφαρµόζουν την ενωσιακή 

νοµοθεσία. 

Μια ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του Χάρτη, η οποία παρουσιάζει τα µέτρα που λαµβάνει η 
Επιτροπή και τις σηµαντικότερες εξελίξεις όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα σε επίπεδο ΕΕ. 

Ποιοι θα ωφεληθούν και πώς; 

Οι πολίτες: θα προστατεύονται καλύτερα τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους στο πλαίσιο της 
ενωσιακής νοµοθεσίας 

Τα κράτη µέλη ΕΕ: µε την ενιαία εφαρµογή του Χάρτη σε όλη την ΕΕ, θα ενισχυθεί ο σεβασµός 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας από τις εθνικές 
αρχές και θα αυξηθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη 

Τα ευρωπαϊκά όργανα: θα διασφαλίζεται η συµµόρφωση της ενωσιακής νοµοθεσίας µε τον 
Χάρτη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

Πότε θα τεθεί σε ισχύ η στρατηγική; 

Αµέσως, όσον αφορά ορισµένα µέτρα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής. 

Σταδιακά, όσον αφορά τα µέτρα που απαιτούν διάλογο µε τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα, τις εθνικές 
αρχές και τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
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