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Η σύνοψη της φετινής ετήσιας 
έκθεσης του FRA αφορά διάφορα 
κεφάλαια του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ, τα οποία 
σημειώνονται με διαφορετικό 

χρώμα ως εξής: 
 

Ελευθερίες 

  
Άσυλο, μετανάστευση και ένταξη 
Έλεγχος των συνόρων και πολιτική 
θεωρήσεων 
Κοινωνία της πληροφορίας και προστασία 
των δεδομένων 
 

Ισότητα 

  
Τα δικαιώματα του παιδιού και η 
προστασία των παιδιών 
Ισότητα και απαγόρευση διακρίσεων 
Ρατσισμός και εθνοτικές διακρίσεις 
 

Δικαιώματα 
των 

πολιτών 

 
Συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη 
δημοκρατική λειτουργία της 

Δικαιοσύνη 
  

Πρόσβαση σε αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη 
Προστασία των θυμάτων 
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Η ετήσια έκθεση του FRA με τίτλο 
«Θεμελιώδη δικαιώματα: προκλήσεις 
και επιτεύγματα του 2010» ακολουθεί 
τη διάρθρωση των κύριων θεματικών 
πεδίων εργασίας του Οργανισμού για 
την περίοδο 2007-2012. Αποτελείται 
από 10 κεφάλαια και ένα πρόσθετο 
αφιέρωμα στους Ρομά και την 
κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους στην Ευρώπη. 
 
Αφιέρωμα: Οι Ρομά στην ΕΕ – ζήτημα 
εφαρμογής των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων 
 

1. Άσυλο, μετανάστευση και 
ένταξη 

2. Έλεγχος των συνόρων και 
πολιτική θεωρήσεων 

3. Κοινωνία της πληροφορίας και 
προστασία των δεδομένων 

4. Τα δικαιώματα του παιδιού και 
η προστασία των παιδιών 

5. Ισότητα και απαγόρευση 
διακρίσεων 

6. Ρατσισμός και εθνοτικές 
διακρίσεις 

7. Συμμετοχή των πολιτών της 
ΕΕ στη δημοκρατική 
λειτουργία της Ένωσης 

8. Πρόσβαση σε αποτελεσματική 
και ανεξάρτητη δικαιοσύνη 

9. Προστασία των θυμάτων 

10. Διεθνείς υποχρεώσεις 
 
Στην παρούσα 29σέλιδη σύνοψη 
αναδεικνύονται επιλεγμένα θέματα της 
φετινής ετήσιας έκθεσης του FRA. 
Μπορείτε να μεταφορτώσετε το 
πλήρες κείμενο της έκθεσης ή κάθε 
κεφάλαιο χωριστά στα αγγλικά, 
γαλλικά και γερμανικά στη διεύθυνση: 
fra.europa.eu.  
Βιβλιογραφικές παραπομπές 
παρατίθενται στο τέλος κάθε 
κεφαλαίου της ετήσιας έκθεσης. 

Στην παρούσα σύνοψη αναδεικνύονται 
επιλεγμένα κεντρικά θέματα της ετήσιας 
έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 
για το έτος 2011. Στο περιθώριο θα βρείτε 
παραπομπές στις αντίστοιχες εκδόσεις του 
FRA το έτος 2010, όλες διαθέσιμες μέσω του 
δικτυακού τόπου του FRA στη διεύθυνση 
fra.europa.eu. 

Η φετινή ετήσια έκθεση καλύπτει τις 
προκλήσεις και τα επιτεύγματα στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά το χρονικό 
διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010 (βλ. 
πλαίσιο κειμένου). Όπως φαίνεται από την 
ανάλυση της προόδου σε θέματα θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στο πλήρες κείμενο της έκθεσης, 
παρότι σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις το 
2010, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. 

Διάφορα ζητήματα που άπτονται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων δημιουργούν 
προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
και στα κράτη μέλη της. Τα κυριότερα εξ αυτών 
είναι η συνεχιζόμενη και ακραία ένδεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά, οι 
επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης των 
αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη, η 
ανοιχτή πρόκληση της ένταξης των 
μεταναστών, τα νέα ζητήματα σε θέματα 
προστασίας των δεδομένων, οι παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων των παιδιών, η ουσιαστική 
ανυπαρξία ισότητας για πολλές ομάδες 
πολιτών και οι συνεχιζόμενες εκδηλώσεις 
ρατσισμού και διακρίσεων, η ανεπαρκής 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η ανεπαρκής 
προστασία των θυμάτων. 

Υπό το φως των ανωτέρω, δεν προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι το 2010 το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΔΔΑ) εξέδωσε 795 καταδικαστικές 
αποφάσεις εις βάρος σχεδόν του συνόλου των 
27 κρατών μελών της ΕΕ και της υποψήφιας 
Κροατίας –σε 657 από τις αποφάσεις αυτές το 
Δικαστήριο διαπίστωσε τουλάχιστον μία 
παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος (βλ. 
πίνακα 1). Στην πλειονότητά τους, οι εν λόγω 
υποθέσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Παρά 
ταύτα, οι υποθέσεις που φθάνουν στο 
δικαστήριο δεν αποτελούν παρά την κορυφή 
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του παγόβουνου, δεδομένου του πλήθους των περιστατικών παραβίασης 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που δεν καταγγέλλονται. Σημαντικό είναι να 
υπογραμμιστούν επίσης οι διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών 
μελών της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι το δίκαιο της 
ΕΕ συνδέεται στενά με το διεθνές δίκαιο στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Το 2010, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τελούσαν υπό 
παρακολούθηση από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς (Συμβούλιο της 
Ευρώπης) και διεθνείς (Ηνωμένα Έθνη) συμβατικούς μηχανισμούς. Τα κράτη 
μέλη της ΕΕ μάλιστα αποτέλεσαν αντικείμενο άνω των 50 εκθέσεων 
παρακολούθησης δυνάμει των σημαντικότερων συνθηκών το 2010 (βλ. 
πίνακα 3 σχετικά με τις δράσεις διεθνούς παρακολούθησης το 2010). 

Η ΕΕ το 2010 
Το 2010 η ΕΕ λειτούργησε για πρώτη φορά βάσει της δικής της νομικά 
δεσμευτικής διακήρυξης δικαιωμάτων, δηλαδή βάσει του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη της Λισαβόνας, που 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, αποτελεί τον νέο νομικό στυλοβάτη 
της ΕΕ. Συν τω χρόνω, αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και να ενισχύσει τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ. 
Παρότι με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ δεν διευρύνονται οι 
αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε 
στο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και την ουσιαστική εφαρμογή τους, την 
ανάγκη ο Χάρτης να λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων όσο και κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. 

«Οι πολίτες δείχνουν ζωηρό ενδιαφέρον και έχουν μεγάλες 
προσδοκίες από την εφαρμογή του Χάρτη. Ωστόσο, ο Χάρτης δεν 
εφαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες τίθεται θέμα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2010, η 
Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 4.000 επιστολές από το ευρύ κοινό 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Περίπου τα τρία τέταρτα από 
αυτές αφορούσαν περιπτώσεις που δεν υπάγονταν στο δίκαιο της ΕΕ. 
Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό της συχνής παρανόησης όσον 
αφορά το σκοπό του Χάρτη και τις καταστάσεις στις οποίες 
εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται. […] Ο Χάρτης εφαρμόζεται στις 
δράσεις όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Αφορά 
ιδίως το νομοθετικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής. […] Ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη 
μέλη μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ». 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση 2010 για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σ. 3 

 

Βάσει αυτού του νέου νομικού περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με τη στρατηγική για την εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το φθινόπωρο του 2010, συμπεραίνει ότι «έχουν 
λοιπόν συγκεντρωθεί όλες οι συνιστώσες για μια φιλόδοξη πολιτική στον 
τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων» (COM (2010) 573 τελικό). Όλα τα 
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Πίνακας 1: Αποφάσεις του ΕΔΔΑ το 2010 
στις οποίες διαπιστώνεται 
τουλάχιστον μία παραβίαση 
θεμελιώδους δικαιώματος, ανά 
χώρα 

 
Χώρα Πλήθος 

αποφάσεων 
Αυστρία 16 

Βέλγιο 4 
Βουλγαρία 69 

Γαλλία 28 
Γερμανία 29 

Δανία 0 
Ελλάδα 53 

Εσθονία 1 
Ηνωμένο Βασίλειο 14 

Ιρλανδία 2 
Ισπανία 6 

Ιταλία 61 
Κάτω Χώρες 2 

Κύπρος 3 
Λεττονία 3 

Λιθουανία 7 
Λουξεμβούργο 5 

Μάλτα 3 
Ουγγαρία 21 
Πολωνία 87 

Πορτογαλία 15 
Ρουμανία 135 
Σλοβακία 40 
Σλοβενία 3 
Σουηδία 4 

Τσεχική Δημοκρατία 9 
Φινλανδία 16 

Κροατία 21 
Σύνολο 657 

Πηγή: ΕΔΑΔ, Ετήσια έκθεση 2010, Στρασβούργο, Συμβούλιο 
της Ευρώπης, 2011 

 

θεσμικά όργανα της ΕΕ υπογράμμισαν και 
επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα στο αντίστοιχο πεδίο 
αρμοδιοτήτων τους το 2010. 

Αξίζει να σημειωθεί, για παράδειγμα, ότι από τον 
Δεκέμβριο του 2009 λειτουργεί στο Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέα μόνιμη ομάδα 
εργασίας για τα «Θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
δικαιώματα των πολιτών και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων». Η νέα αυτή ομάδα 
εργασίας ασχολείται με θέματα που σχετίζονται 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα 
των πολιτών, περιλαμβανομένης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων, με τις 
διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και με τη συνέχεια που δίνεται 
στις εκθέσεις του FRA. 

Το 2010 αποτελεί επίσης χρονιά ορόσημο για την 
παρουσία της ΕΕ στο διεθνές στερέωμα μετά τη 
συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς οι συνομιλίες 
προετοίμασαν την προσχώρηση της ΕΕ σε δύο 
διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την ΕΣΔΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 
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Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα 
ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης: 

• οι διατάξεις της οδηγίας περί 
αναγνώρισης (2004/83/EΚ) σχετικά 
με τους δικαιούχους καθεστώτος 
πρόσφυγα, καθώς και τη χορήγηση 
και την ανάκληση του εν λόγω 
καθεστώτος, διευκρινίστηκαν με 
αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• δυσχέρεια των κρατών μελών με 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ να 
εγγυηθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
όταν αντιμετώπισαν αυξημένη 
εισροή μεταναστών, ιδίως όσον 
αφορά τις συνθήκες κράτησης των 
λαθρομεταναστών 

• αναστολή της μεταφοράς αιτούντων 
άσυλο στην Ελλάδα βάσει του 
κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ 
(343/2003/EΚ) προκειμένου να μην 
εκτεθούν σε κίνδυνο παραβίασης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους 

• οι συνθήκες κράτησης των 
λαθρομεταναστών, 
περιλαμβανομένων και όσων οι 
αιτήσεις χορήγησης ασύλου 
απορρίφθηκαν, εγείρουν ζήτημα 
προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

• οι πρακτικές προστασίας στο 
πλαίσιο συμφωνιών επανεισδοχής 
δημιουργούν προβληματισμό ως 
προς την αρχή της μη 
επαναπροώθησης 

• αυξημένος αριθμός κρατών μελών 
θεσπίζει απαιτήσεις ένταξης ως 
προϋπόθεση για τη χορήγηση 
μόνιμης άδειας παραμονής 

• σε μερικά κράτη μέλη συζητείται η 
χορήγηση περισσότερων 
πολιτικών δικαιωμάτων στους 
μετανάστες. 

Άσυλο, μετανάστευση και ένταξη 
 

Μεταναστευτικές ροές και 
συνθήκες υποδοχής 

Δυσχέρειες όσον αφορά την εξασφάλιση 
κατάλληλων συνθηκών υποδοχής των 
αιτούντων άσυλο αναφέρθηκαν, μεταξύ 
άλλων, στο Βέλγιο, την Ελλάδα και την 
Ιταλία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά 
κράτη να λαμβάνουν μέτρα για τον 
περιορισμό του συνολικού αριθμού των 
αιτούντων άσυλο, γεγονός το οποίο 
μπορεί να έχει ως συνέπεια την 
περαιτέρω υποβάθμιση των προτύπων 
προστασίας. Πέραν αυτού, οι συνθήκες 
διαβίωσης ενδέχεται να επιδεινώνονται 
λόγω, μεταξύ άλλων, του συνωστισμού. 
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στην 
Ελλάδα, η οποία δέχθηκε επικρίσεις από 
πολλούς διεθνείς οργανισμούς, 
περιλαμβανομένης της επιτροπής του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη των βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης και τιμωρίας. Η Ελλάδα 
υφίσταται σημαντική πίεση λόγω εισροής 
μεταναστών: 75% του συνόλου των 
συλλήψεων λαθρομεταναστών στα 
χερσαία σύνορα της ΕΕ το 2009 έγιναν 
στην Ελλάδα και σχεδόν το 90% το 2010. 
Ταυτόχρονα, το σύστημα διαχείρισης του 
ασύλου και της μετανάστευσης στην 
Ελλάδα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο 
ανάπτυξης, με περιορισμένες 
δυνατότητες περιπολίας στα σύνορα, 
κράτησης και υποδοχής. Με αυτό το 
δεδομένο, ορισμένα κράτη μέλη 
αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή 
της μεταφοράς αιτούντων άσυλο στην 
Ελλάδα. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 
Access to effective remedies: The asylum-seeker 
perspective, Σεπτέμβριος 2010. 
The duty to inform applicants about asylum 
procedures: The asylum-seeker perspective, 
Σεπτέμβριος 2010. 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm   
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Διαδικασίες επιστροφής – κράτησης των μεταναστών 

Το 2010, το ΕΔΔΑ καταδίκασε τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Μάλτα για 
παράνομη κράτηση και απάνθρωπη μεταχείριση λαθρομεταναστών και 
αιτούντων άσυλο. Με τις εν λόγω αποφάσεις του, το ΕΔΔΑ σηματοδοτεί ότι η 
μεταχείριση των μεταναστών όσον αφορά την κράτηση και την επιστροφή 
τους παραμένει ένα ευαίσθητο ζήτημα στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Η οδηγία περί επιστροφής (2008/115/EΚ) προβλέπει μέγιστη 
διάρκεια κράτησης έξι μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις στους 18 μήνες συνολικά. Η μεταφορά της 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο 
2010. Έως τον Νοέμβριο 2010, οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ (η Δανία, η Εσθονία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Σουηδία και η 
Φινλανδία) δεν είχαν θεσπίσει μέγιστη διάρκεια κράτησης προ της 
απομάκρυνσης ή μέγιστη διάρκεια κράτησης σε ειδικές περιπτώσεις. 

Μεταφορές στο πλαίσιο του καθεστώτος του Δουβλίνου 

Τα κράτη μέλη τα οποία μεταφέρουν αιτούντες 
άσυλο δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου 
ΙΙ σε υπέρμετρα επιβαρυμένα κράτη για την 
εξέταση της αίτησής τους διατρέχουν τον 
κίνδυνο να εκθέσουν τους αιτούντες σε 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Η 
εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ, 
όπως και του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ, πρέπει να συνάδει με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.  

Διάγραμμα 1: Μέγιστη διάρκεια κράτησης, ανά χώρα (σε μήνες) 
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Σημείωση:  *Διάρκεια κράτησης που εκφράζεται σε ημέρες ή εβδομάδες στην εθνική νομοθεσία παρουσιάζεται 

στο διάγραμμα εκφρασμένη σε μήνες. Σε χώρες στις οποίες ισχύουν περισσότερα του ενός χρονικά 
όρια, επιλέχθηκε ο μέγιστος δυνατός χρόνος κράτησης. Στο διάγραμμα περιλαμβάνονται και οι 
χώρες στις οποίες ισχύει ανώτατο χρονικό όριο μόνο για ειδικές περιπτώσεις κράτησης προ της 
απομάκρυνσης (όπως οι Κάτω Χώρες και η Ρουμανία). 

Πηγή:  FRA (2010), Detention of third-country nationals in return procedures, Βιέννη, FRA 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 

Detention of third-country nationals in return 
procedures, Σεπτέμβριος 2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_de tentionen.htm 
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Η δυνατότητα μεμονωμένης αναστολής της μεταφοράς αιτούντων στο 
υπεύθυνο κράτος μέλος παρέχεται από τον ίδιο τον κανονισμό και πρέπει να 
αξιοποιείται σε περιπτώσεις στις οποίες η μεταφορά ενδέχεται να μην συνάδει 
με την τήρηση των υποχρεώσεων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στις αρχές του 2011, η ολομέλεια του ΕΔΔΑ εξέδωσε την απόφασή της για 
την υπόθεση M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας. Η υπόθεση αφορούσε την 
επιστροφή ενός αφγανού αιτούντος άσυλο από το Βέλγιο στην Ελλάδα κατ’ 
εφαρμογήν του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι τόσο η 
Ελλάδα όσο και το Βέλγιο 
παραβίασαν τα άρθρα 3 
(απαγόρευση της απάνθρωπης και 
εξευτελιστικής μεταχείρισης) και 13 
(δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής) της ΕΣΔΑ. Στα τέλη 
του 2010, εκκρεμούσαν ενώπιον 
του ΕΔΔΑ 1.000 υποθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού του Δουβλίνου II σε 
αιτούντες άσυλο. Αφορούσαν 
κυρίως προσφυγές κατά του 
Βελγίου, της Φινλανδίας, της 
Γαλλίας και των Κάτω Χωρών για 
αποφάσεις μεταφοράς στην 
Ελλάδα και την Ιταλία. 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 

Coping with a fundamental rights emergency 
– The situation of persons crossing the Greek 
land border in an irregular manner 
(Αντιμετωπίζοντας μια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για τα θεμελιώδη δικαιώματα – η 
κατάσταση των προσώπων που διέρχονται 
παράτυπα τα ελληνικά χερσαία σύνορα), 
Φεβρουάριος 2011.  
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm 
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Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα 
ελέγχου των συνόρων και πολιτικής 
θεωρήσεων: 

• οι συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων 
χωρών, με τις οποίες επιτρέπεται η 
σύλληψη και η επιστροφή 
μεταναστών στα θαλάσσια σύνορα, 
εγκυμονούν τον κίνδυνο πρόσωπα 
χρήζοντα διεθνούς προστασίας να 
στερούνται της δυνατότητας να 
υποβάλουν αίτηση ασύλου 

• ελήφθησαν μέτρα για να 
διασφαλίζεται ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων υπό τον 
συντονισμό του Frontex στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

• για πρώτη φορά, ο Frontex ανέπτυξε 
ομάδες ταχείας επέμβασης στα 
σύνορα (Rabits) στα χερσαία 
σύνορα με την Τουρκία, κατόπιν 
αιτήματος της Ελλάδας 

• άρθηκε η υποχρέωση θεώρησης για 
κατόχους βιομετρικών διαβατηρίων 
από την Αλβανία και τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και για 
κατόχους διαβατηρίων Ταϊβάν. 

Έλεγχος των συνόρων και 
πολιτική θεωρήσεων 
Αναθεώρηση της εντολής του Frontex 
Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της 
Λισαβόνας, ελήφθη σειρά μέτρων για να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερος σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στη διάρκεια των κοινών 
επιχειρήσεων που εκτελούνται στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ με τη συνεργασία πλήθους κρατών 
μελών, υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού 
οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα (Frontex). Τον 
Φεβρουάριο 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εισηγήθηκε τροπολογίες του ιδρυτικού κανονισμού 
του Frontex (COM (2010) 61 τελικό). Στις 
τροπολογίες περιλαμβάνονται ρητές αναφορές στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την 
εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων και τη διεξαγωγή 
των κοινών επιχειρήσεων. Στο θέμα της 
αναγκαστικής απομάκρυνσης, π.χ., απαιτείται η 
κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας βάσει του οποίου θα 
εκτελούνται οι κοινές πτήσεις επιστροφής. Κατόπιν 
αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η πρόταση τροποποιήθηκε ώστε να 
επιτρέπεται στον Frontex η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων των επαναπατριζόμενων 
στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων. Ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων επισήμανε ότι 
προς τούτο απαιτείται να περιληφθεί σαφής νομική 
βάση στον κανονισμό, καθώς και δικλείδες 
ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων. Στα 
τέλη του 2010 η πρόταση εξακολουθούσε να 
συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.   

Μεταρρύθμιση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν 
Τον Απρίλιο 2010, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση 
με την οποία συμπληρώνεται ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν και 
προβλέπονται κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για επιχειρήσεις 
επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων υπό τον συντονισμό του Frontex 
(2010/252/ΕΕ). Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν θέματα επιχειρήσεων 
έρευνας και διάσωσης, καθώς και αποβίβασης των διασωθέντων ή 
συλληφθέντων. Προβλέπουν ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στην 
αποβίβαση στο κράτος από το οποίο αναχώρησαν oι διασωθέντες ή 
συλληφθέντες και, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, η αποβίβαση θα γίνεται στο 
κράτος υποδοχής της επιχείρησης. Λόγω των νέων αυτών κανόνων, οι οποίοι 
εξετάζονται επί του παρόντος από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Μάλτα ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε κοινές επιχειρήσεις 
του Frontex. 
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Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα 
κοινωνίας της πληροφορίας και 
προστασίας των δεδομένων: 
 

• οι νέες τεχνολογίες δημιούργησαν 
νέες ανησυχίες για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οδήγησαν σε 
εκκλήσεις για εκσυγχρονισμό της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την 
προστασία των δεδομένων 

• διαδίδεται η αντίληψη ότι η 
προστασία των δεδομένων πρέπει 
να συνιστά κύριο μέλημα σε διεθνείς 
συμφωνίες, ιδίως όσες αφορούν τα 
μητρώα ονομάτων επιβατών (PNR) 
και την Swift 

• προβληματισμός δημιουργήθηκε σε 
πολιτικό και νομικό επίπεδο εξαιτίας 
της παράτασης του χρόνου 
υποχρεωτικής διατήρησης των 
τηλεπικοινωνιακών δεδομένων 
(τηλεφωνίας και διαδικτύου) από τις 
ιδιωτικές εταιρίες 

• η ανεξαρτησία των αρχών 
προστασίας δεδομένων απασχόλησε 
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

• συνεχίστηκε η πολιτική 
αντιπαράθεση σχετικά με τις 
συνέπειες της χρήσης σαρωτών 
σώματος ως συσκευών ασφαλείας σε 
αερολιμένες 

• η ισορροπία μεταξύ του 
προβληματισμού για την προστασία 
των δεδομένων και του δικαιώματος 
στην πληροφόρηση απασχόλησε το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Κοινωνία της πληροφορίας και 
προστασία των δεδομένων 
Εφαρμογή της οδηγίας για τη 
διατήρηση των δεδομένων   

Το 2010, συνεχίστηκε η συζήτηση 
σχετικά με το κατά πόσον συνάδει η 
οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων 
(2006/24/EΚ) με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα. Η οδηγία, η οποία 
εκδόθηκε το 2006, υποχρεώνει τους 
παρόχους τηλεφωνίας και διαδικτύου να 
συγκεντρώνουν δεδομένα για το σύνολο 
των τηλεπικοινωνιών των πελατών 
τους. Σε κοινή επιστολή τους στις 
22 Ιουνίου 2010, περισσότερες από 100 
οργανώσεις από 23 κράτη μέλη της ΕΕ 
ζήτησαν από τις Επιτρόπους 
Malmström, Reding και Kroes να 
«προτείνουν την κατάργηση των 
απαιτήσεων της ΕΕ σχετικά με τη 
διατήρηση των δεδομένων υπέρ ενός 
συστήματος βραχυπρόθεσμης 
διατήρησης και στοχευμένης συλλογής 
δεδομένων κίνησης». Στην Αυστρία, το 
Βέλγιο, τη Βουλγαρία και τη Γερμανία 
διοργανώθηκαν εθνικές εκστρατείες 
κατά της εφαρμογής της οδηγίας. Τον 
Οκτώβριο του 2009, το Συνταγματικό 
Δικαστήριο της Ρουμανίας (Curtea 
Constituţională) κήρυξε 
αντισυνταγματικό τον εθνικό 
εφαρμοστικό νόμο της οδηγίας με την 
υπ’ αριθμόν 1258 απόφασή του. Τον 
Μάρτιο του 2010, με απόφαση του 
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Γερμανίας 
(Bundesverfassungsgericht, BVerfG) 
κηρύχθηκε άκυρος ο γερμανικός 
εφαρμοστικός νόμος της οδηγίας για τη 
διατήρηση των δεδομένων, το δε 
Δικαστήριο δήλωσε στην απόφασή του 
αριθ. BvR 256/08 ότι συνιστά «σοβαρή 
προσβολή» του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει 
την οδηγία του 2006 για τη διατήρηση 
των δεδομένων.   
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Νέες τεχνολογίες και συναφής προβληματισμός 

Οι συνέπειες των νέων τεχνολογιών αποτέλεσαν το θέμα πλήθους 
διακηρύξεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ένα παράδειγμα εφαρμογής που 
δημιούργησε κάποιες ανησυχίες είναι το 
Street View της Google, που προσφέρει 
πανοραμική άποψη από διάφορες θέσεις 
των δρόμων πολλών πόλεων του κόσμου. 
Προς το σκοπό αυτό, η Google 
χρησιμοποιεί ειδικά εξοπλισμένα οχήματα 
τα οποία κυκλοφορούν στις διάφορες 
πόλεις. Το θέμα αυτό συζητήθηκε πολύ, 
ενώ σε αρκετά κράτη μέλη (μεταξύ άλλων Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία 
και Σλοβενία) ασκήθηκαν αγωγές. Στη Γερμανία, ο ομοσπονδιακός Επίτροπος 
για θέματα προστασίας των δεδομένων και ελευθερίας της πληροφόρησης 
(Bundesbeauftragter für den Datenshcutz und die Informationsfrei-heit, BfDI) 
απαίτησε να δημιουργηθεί κεντρικό μητρώο καταγγελιών για υποθέσεις 
δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, μεταξύ άλλων και από 
υπηρεσίες όπως το Street View της Google. Η Bundesrat ενέκρινε σχέδιο 
νόμου για την τροποποίηση του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία 
των δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) προκειμένου να 
διασφαλιστεί καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων από 
διαδικτυακές υπηρεσίες γεωγραφικών πληροφοριών όπως το Street View της 
Google. 

Σε επίπεδο ΕΕ, το θέμα των σαρωτών σώματος συζητήθηκε διεξοδικά. Στις 
15 Ιουνίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με 
τη χρήση σαρωτών ασφαλείας στους αερολιμένες της ΕΕ (COM (2010) 311), 
στην οποία υποστηρίζει ότι εναρμόνιση δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο 
με κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα της ΕΕ για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα σχετικά με τη χρήση των εν λόγω σαρωτών. 

 

Το καθεστώς των αρχών προστασίας δεδομένων 

Η ανεξαρτησία, οι αρμοδιότητες και οι πόροι των αρχών προστασίας 
δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ δημιούργησαν προβληματισμό το 2010. 
Στην υπόθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
Γερμανίας (C-518/07), το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά 
αποφάνθηκε σχετικά με την ανεξαρτησία 
των εποπτικών αρχών προστασίας 
δεδομένων. Θέσπισε αυστηρά κριτήρια και 
διαπίστωσε ότι οι γερμανικοί φορείς 
προστασίας των δεδομένων σε κρατιδιακό 
επίπεδο, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
την παρακολούθηση της επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων από μη δημόσιους φορείς, δεν χαίρουν επαρκούς 
ανεξαρτησίας διότι υπόκεινται σε κρατική εποπτεία. Τον Ιούνιο 2010, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να ενισχύσει τις 
αρμοδιότητες της βρετανικής εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 
The use of body scanners:10 questions and 
answers, Iούλιος 2010.  
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/ 
opinions/op-bodyscanner_en.htm 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 

Data protection in the EU: the role of National 
Data Protection Authorities (Η προστασία των 
δεδομένων στην ΕΕ: ο ρόλος των εθνικών 
αρχών προστασίας δεδομένων), Μάιος 2010. 
 
See: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications per year/2010/pub data protection en.htm 
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(Information Commissioner’s Office, ICO), προκειμένου να συμμορφωθεί με 
τη νομοθεσία της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρέπεμψε την Αυστρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω 
έλλειψης ανεξαρτησίας της αρχής προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συνέλεξε ο FRA, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία διέθεσαν 
σημαντικά αυξημένους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους προς τις αρχές 
προστασίας δεδομένων κατά το χρονικό διάστημα 2007-2010. Σημαντική 
μείωση πόρων παρατηρήθηκε σε Εσθονία, Ιρλανδία, Λεττονία, Λιθουανία και 
Σλοβακία. 
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Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα 
δικαιωμάτων του παιδιού: 
 

• η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 
αρχές του 2011 θεματολόγιο της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού, στο 
οποίο περιέχονται 11 δράσεις 

• επιτεύχθηκε συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ 
επί του τελικού κειμένου οδηγίας για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων, στην οποία 
λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την 
προστασία των παιδιών 

• το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε 
κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική 
προς τα παιδιά δικαιοσύνη και 
σύσταση για την αποϊδρυματοποίηση 
και τη ζωή στην κοινότητα των παιδιών 
με αναπηρία  

• η ευρωπαϊκή ανοιχτή τηλεφωνική 
γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά, 
116 000, λειτουργούσε μόνο σε 13 
κράτη μέλη της ΕΕ 

• ανησυχητικά ήταν τα πορίσματα 
ερευνών σε διάφορα κράτη μέλη της 
ΕΕ σχετικά με την κακοποίηση 
ανηλίκων σε ιδρύματα ή από 
εργαζομένους σε αυτά 

• στα ευρήματα του FRA υπογραμμίζεται 
ότι τα παιδιά αιτούντες άσυλο ή 
μετανάστες που έχουν χωριστεί από 
την οικογένειά τους συχνά δεν έχουν 
κατάλληλες συνθήκες στέγασης, δεν 
έχουν πάντα πρόσβαση σε ιατρικές 
εξετάσεις κατά την άφιξή τους, οι 
διαδικασίες ασύλου συχνά δεν είναι 
φιλικές προς τα παιδιά, ενώ η ποιότητα 
των επιμελητών παρουσιάζει μεγάλες 
αποκλίσεις στα κράτη μέλη 

• εξακολουθούν να μην υπάρχουν 
πλήρη και αναλυτικά στοιχεία σχετικά 
με την εμπορία παιδιών με σκοπό τη 
σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευση 
ενώ, όπου καταγράφονται τα σχετικά 
στοιχεία, ο αριθμός των θυμάτων που 
εντοπίζονται παραμένει πολύ μικρός. 

Τα δικαιώματα 
του παιδιού και η 
προστασία των 
παιδιών 
 

Καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης παιδιών 

Τον Μάρτιο του 2010, εν όψει της 
αναθεώρησης του υφιστάμενου 
πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε πρόταση οδηγίας για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας (COM (2010) 94 τελικό). 
Η πρόταση καλύπτει θέματα ποινικού 
δικαίου, μεταξύ άλλων την 
ποινικοποίηση των σοβαρών μορφών 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης των παιδιών που δεν 
καλύπτονται επί του παρόντος από τη 
νομοθεσία της ΕΕ, την ποινική 
διερεύνηση και την κίνηση ποινικών 
διαδικασιών, καθώς και τις εξελίξεις στο 
περιβάλλον της τεχνολογίας των 
πληροφοριών, με ποινικοποίηση των 
νέων μορφών σεξουαλικής κακοποίησης 
και εκμετάλλευσης μέσω Διαδικτύου. 
Στην πρόταση προβλέπεται περαιτέρω η 
δημιουργία εθνικών μηχανισμών φραγής 
της πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους 
που περιέχουν υλικό παιδικής 
πορνογραφίας, καθώς και ενέργειες για 
τη διαγραφή του περιεχομένου στην 
πηγή υπό την επίβλεψη των δικαστικών 
ή των αστυνομικών αρχών. 

Τον Ιούλιο 2010, τέθηκε σε ισχύ η 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την προστασία των παιδιών από τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και τη 
σεξουαλική κακοποίηση [Σειρά 
συμβάσεων Συμβουλίου της Ευρώπης 
(CETS) αριθ. 261]. Η εν λόγω σύμβαση 
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είναι η πρώτη διεθνής νομική πράξη που παρέχει προστασία ενάντια σε 
οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής βίας με θύματα παιδιά. Η σύμβαση καλύπτει 
επίσης τον σεξουαλικό τουρισμό και την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς 
σκοπούς με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών 
(γνωστή και με τον αγγλικό όρο «grooming»). Στα τέλη του 2010, τα μόνα 
κράτη μέλη της ΕΕ που είχαν επικυρώσει τη σύμβαση ήταν η Γαλλία, η Δανία, 
η Ελλάδα και οι Κάτω Χώρες.   

Δικαιώματα των ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών 
που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους 

Τα παιδιά που έχουν χωριστεί και από τους δύο γονείς τους ή από τους 
βασικούς κηδεμόνες τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ιδίως αν είναι μετανάστες. 
Το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους 
2010-2014, που εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου 2010, εντοπίζει σειρά προβλημάτων 
και προτείνει λύσεις (COM (2010) 213 τελικό). Οι κύριοι άξονες δράσης 
περιλαμβάνουν την πρόληψη της ανασφαλούς μετανάστευσης και της 
εμπορίας ανθρώπων, υποδοχή και διαδικαστικές εγγυήσεις στην ΕΕ 
(περιλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με τον υπολογισμό της ηλικίας και τον 
εντοπισμό της οικογένειας), καθώς και εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, 
περιλαμβανομένης της οικογενειακής επανένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα 
υλοποιηθούν με σειρά μέτρων τα οποία δεν θα περιορίζονται στις πολιτικές 
μετανάστευσης, αλλά θα αποσκοπούν και στην αντιμετώπιση των 
γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης. Το πρόγραμμα δράσης στηρίζει την 
υιοθέτηση κοινών προτύπων σε θέματα επιμέλειας και νομικής 
εκπροσώπησης, συνιστά δε η απόφαση για το μέλλον κάθε ασυνόδευτου 
ανηλίκου να λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή το ταχύτερο δυνατόν, κατά 
προτίμηση εντός εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των κρατών 
μελών να καταβάλουν προσπάθεια για τον εντοπισμό της οικογένειας του 
ανηλίκου, να διερευνήσουν άλλες 
δυνατότητες επανένταξής του στη χώρα 
καταγωγής του και να εκτιμήσουν ποια λύση 
εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντά του. Από τις λύσεις δεν 
αποκλείεται και η χορήγηση καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας ή η επανεγκατάσταση 
εντός της ΕΕ. Όπως παρατηρεί η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της, η επιστροφή του 
παιδιού είναι μία μόνο από τις επιλογές, 
«επειδή το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο και 
πολυδιάστατο και υπάρχουν σαφή όρια στην 
ελευθερία δράσης των κρατών μελών όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των ασυνόδευτων 
ανηλίκων». 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 

Separated, asylum-seeking children in European 
Union Member States, Συνοπτική έκθεση, 
Απρίλιος 2010.  

Separated, asylum-seeking children in European 
Union Member States, Συγκριτική έκθεση, 
Δεκέμβριος 2010. 
 
See: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm 
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Ισότητα και απαγόρευση των 
διακρίσεων 
 

 
Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα ισότητας και απαγόρευσης των διακρίσεων: 

• συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την «οριζόντια οδηγία» στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

• τα κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να θεσπίζουν νέους νόμους και να τροποποιούν τους υφιστάμενους 
προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες περί ισότητας, ήτοι την οδηγία για τη 
φυλετική ισότητα (2000/43/EΚ), την οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση (2000/78/EΚ), την 
οδηγία για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
(2004/113/EΚ) και την οδηγία για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών (αναδιατύπωση) 
(2006/54/EΚ) 

• ο αριθμός των καταγγελιών που υποβάλλονται σε φορείς για θέματα ισότητας συνέχισε να 
παρουσιάζει αποκλίσεις στα κράτη μέλη. Παρά την αύξηση των καταγγελιών που αναφέρθηκε σε 12 
κράτη μέλη της ΕΕ, ο συνολικός αριθμός καταγγελιών φαίνεται ότι παραμένει μικρός. Διευρύνθηκε η 
εντολή ορισμένων φορέων για θέματα ισότητας ώστε να εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και άλλοι 
λόγοι διακριτικής μεταχείρισης. 

• εγκρίθηκαν οδηγίες για τη γονική άδεια (2010/18/EΕ) και την ίση μεταχείριση αυτοαπασχολούμενων 
ανδρών και γυναικών (2010/41/EΕ), καθώς και μια στρατηγική με χρονικό ορίζοντα πενταετίας για την 
προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών που καλύπτει την περίοδο 2010-2015. Συνεχίζονται οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία για τις εγκύους εργαζόμενες. 

• ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 

• η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία επικυρώθηκε από την 
ΕΕ, καθώς και από τέσσερα ακόμη κράτη μέλη το 2010, συνεπώς ανέρχονται πλέον σε 16 συνολικά τα 
κράτη μέλη που την επικύρωσαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αναπηρία (COM (2010) 636 τελικό) και ορισμένα κράτη μέλη προχώρησαν προς 
την υλοποίηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με 
αναπηρία. 

• η επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε μια σύσταση με πολύ μεγάλη εμβέλεια 
σχετικά με τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου ((CM/Rec(2010) 5), 
ενώ η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ενέκρινε σύσταση και ψήφισμα για το θέμα (σύσταση 1915 και 
ψήφισμα 1728). Η νομολογία του ΕΔΔΑ καθώς και τα μέτρα που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη 
αποτέλεσαν το έναυσμα για εξελίξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών, τα 
δικαιώματα των διεμφυλικών και τη διεξαγωγή παρελάσεων υπερηφάνειας. 

• η διακριτική μεταχείριση λόγω θρησκείας απασχόλησε τα δικαστήρια σε υποθέσεις σχετικά με τη 
δημόσια επίδειξη θρησκευτικών συμβόλων στο χώρο εργασίας και τα μαθήματα θρησκευτικών στο 
σχολείο 

• δόθηκε προσοχή στην προαγωγή της συμμετοχής τόσο των ηλικιωμένων όσο και των νεαρών 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας μέσω πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

• σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την προστασία έναντι των πολλαπλών διακρίσεων από δικαστικές 
αρχές και φορείς για θέματα ισότητας ορισμένων κρατών μελών. 
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Άνισο επίπεδο προστασίας και μεταρρύθμιση των φορέων 
για θέματα ισότητας 

Σε επίπεδο ΕΕ, συνεχίστηκαν οι 
διαπραγματεύσεις για την «οριζόντια οδηγία» 
στο Συμβούλιο. Με την εν λόγω οδηγία, το 
επίπεδο της προστασίας που παρέχεται επί 
του παρόντος από τη νομοθεσία της ΕΕ 
έναντι των εθνοτικών διακρίσεων αναμένεται 
να επεκταθεί και σε όλες τις άλλες μορφές 
διακρίσεων. Σε εθνικό επίπεδο, διάφορα κράτη μέλη κατάργησαν την 
«ιεραρχία» βάσει της οποίας παρέχεται μεγαλύτερη προστασία έναντι των 
διακρίσεων για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε σύγκριση με τις 
διακρίσεις για άλλους λόγους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το 2010, μόνον 
εννέα κράτη μέλη να διατηρούν διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανάλογα με 
τον λόγο της διακριτικής μεταχείρισης. Όσον αφορά τους φορείς για θέματα 
ισότητας, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις το 2010. Σε 12 από τα 21 κράτη 
μέλη που διαθέτουν στοιχεία για το 2010, σημειώθηκε αύξηση των 
καταγγελιών ή των αιτημάτων αρωγής. Θεσμική μεταρρύθμιση των 
υφιστάμενων μηχανισμών, καθώς και διεύρυνση της εντολής τους 
προκειμένου να καλύπτονται και άλλοι λόγοι διακριτικής μεταχείρισης, 
πραγματοποιήθηκε σε Γαλλία, Δανία και Εσθονία. Επίσης, τα συμβατικά 
όργανα των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως η επιτροπή για την εξάλειψη των 
φυλετικών διακρίσεων, υπέβαλαν σε αυξημένους ελέγχους τους φορείς για 
θέματα ισότητας, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιοδικής επανεξέτασης. 

Εντατικότερη προσπάθεια για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω αναπηρίας 

Τον Δεκέμβριο 2010, η ΕΕ προσχώρησε για πρώτη φορά σε συνθήκη των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παράλληλα με τα κράτη 
μέλη της. Πρόκειται για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία. Τέσσερα ακόμη κράτη μέλη (Γαλλία, Λεττονία, 
Λιθουανία και Σλοβακία) επικύρωσαν τη Σύμβαση το 2010, ανεβάζοντας τον 
συνολικό αριθμό επικυρώσεων σε 16 επί συνόλου 27 κρατών μελών. 
Διακρίσεις λόγω αναπηρίας συνέχισαν να καταγγέλλονται σε εθνικό επίπεδο. 
Το γεγονός αυτό απηχεί και η θέση που υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο 2010 
στη σύσταση της επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
αποϊδρυματοποίηση και τη ζωή στην κοινότητα των παιδιών με αναπηρία 
(CM/Rec(2010) 2). 

Νέες εξελίξεις σε θέματα γενετήσιου προσανατολισμού και 
δικαιωμάτων των διεμφυλικών 

Το 2010, η επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε 
σύσταση σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, η οποία συνιστά τη 
σημαντικότερη μέχρι σήμερα εκδήλωση πολιτικής προσήλωσης, σε 
διακυβερνητικό επίπεδο, στην προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ 
(CM/Rec(2010) 5). Στο δικαστικό επίπεδο, το ΕΔΔΑ υπογράμμισε στην 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 

EU-MIDIS Data in Focus 3: Rights awareness 
and equality bodies, Μάιος 2010.  
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/ 
publications/publications_per_year/pub_dif3_en.htm 
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υπόθεση Schalk και Kopf κατά 
Αυστρίας ότι το ζήτημα του κατά 
πόσον επιτρέπεται ή όχι ο γάμος 
μεταξύ ομοφύλων επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών. 
Ταυτόχρονα, το Δικαστήριο 
αναγνώρισε ότι παρατηρείται 
«ταχεία εξέλιξη των κοινωνικών 
στάσεων απέναντι στα ομόφυλα 
ζευγάρια» και ότι ζευγάρι ομοφύλων 
οι οποίοι συμβιούν σε μια σταθερή 
εν τοις πράγμασι ένωση εμπίπτει 
στην έννοια της «οικογενειακής 
ζωής». 

Σημαντικές ήταν και οι εξελίξεις σε 
θέματα δικαιωμάτων των διεμφυλικών το 2010. Στη Γαλλία, η διεμφυλικότητα 
διαγράφηκε από τον κατάλογο των «χρόνιων ψυχιατρικών νόσων». Στην 
Πορτογαλία ψηφίστηκε νέος νόμος για τη νομική αναγνώριση της αλλαγής 
φύλου, ενώ στη Γερμανία, μετά από απόφαση του Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου (Bundesverfassungsgericht, BVerfG), 
καταργήθηκε το διαζύγιο ως προϋπόθεση για τη διόρθωση του 
καταχωρημένου φύλου σε δημόσια έγγραφα. Στην Αυστρία, τα δικαστήρια 
έκριναν ότι η χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να επιβάλλεται ως 
προϋπόθεση για την αλλαγή του ονόματος και του φύλου του προσώπου σε 
δημόσια έγγραφα. Τέλος, στη Μάλτα, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι η 
απαγόρευση του να παντρευτεί διεμφυλική γυναίκα τον άρρενα σύντροφό της 
συνιστά παραβίαση του άρθρου 12 της ΕΣΔΑ περί δικαιώματος σύναψης 
γάμου. Όσον αφορά το δίκαιο για το άσυλο, έξι κράτη μέλη της ΕΕ (Ισπανία, 
Λεττονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία και Φινλανδία) διεύρυναν την παροχή 
προστασίας σε λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους (ΛΟΑ) που 
υφίστανται διώξεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρατών μελών που 
παρέχουν ρητά προστασία έναντι διώξεων σε ΛΟΑ στα 23. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 
 
Homophobia, transphobia and discrimination 
on grounds of sexual orientation and gender 
identity, 2010 Update – Comparative legal 
analysis (Ομοφυλοφοβία, τρανσφοβία και 
διακρίσεις λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, 
έκδοση 2010 - Συγκριτική νομική ανάλυση), 
Νοέμβριος 2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-lgbt-2010-update_en.htm 
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Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα 
ρατσισμού και εθνοτικών διακρίσεων: 

• συνεχίζουν να παρατηρούνται διακρίσεις 
στον τομέα της απασχόλησης, με υποθέσεις 
διακριτικής μεταχείρισης σε αγγελίες 
εργασίας, διαδικασίες προσλήψεων, 
συνθήκες εργασίας και απολύσεις 

• η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
συνεχίζει να εξαρτάται από την προσπάθεια 
να ξεπεραστούν οι γλωσσικοί φραγμοί και να 
ληφθούν υπόψη οι πολιτισμικές διαφορές. 
Όσον αφορά τους λαθρομετανάστες, η 
πρόσβαση εξαρτάται από το κατά πόσον το 
υγειονομικό προσωπικό υποχρεούται να 
καταγγέλλει στις αρχές τα άτομα που δεν 
διαθέτουν έγγραφα 

• παρότι σε μικρό μόνο αριθμό κρατών μελών 
υπάρχουν επίσημοι νομικοί ή διοικητικοί 
φραγμοί στην πρόσβαση σε κοινωνική 
κατοικία, τα διαθέσιμα στοιχεία φανερώνουν 
ότι οι μειονότητες εξακολουθούν να έχουν 
χειρότερης ποιότητας στέγη ως απόρροια 
τόσο άμεσης όσο και έμμεσης διακριτικής 
μεταχείρισης 

• ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση συνεχίζει να 
είναι πρόβλημα κυρίως για τα παιδιά Ρομά 
σε κάποια κράτη μέλη. Φραγμοί στην 
πρόσβαση στην εκπαίδευση συνεχίζουν να 
υφίστανται για τα παιδιά λαθρομεταναστών 
σε κάποια κράτη μέλη στα οποία οι σχολικές 
αρχές υποχρεούνται να συγκεντρώνουν 
στοιχεία και να αναφέρουν το νομικό 
καθεστώς των μαθητών και των γονέων τους 

• αρκετά κράτη μέλη αρχίζουν να κινούνται 
προς την κατεύθυνση της συλλογής 
αναλυτικών δεδομένων ανά φυλή ή εθνοτική 
προέλευση, γεγονός που αποτελεί σημαντική 
εξέλιξη στην προσπάθεια καταγραφής και 
εντοπισμού πρακτικών που πιθανόν 
συνιστούν διακριτική μεταχείριση 

• στα περισσότερα κράτη μέλη στα οποία 
συλλέγονται στοιχεία για τα ρατσιστικά 
εγκλήματα διαπιστώνεται αύξηση των 
καταγραφών. 

Ρατσισμός και εθνοτικές 
διακρίσεις 
 

Εθνοτικές διακρίσεις και ανάγκη 
συλλογής στοιχείων 

Η ευαισθητοποίηση ως προς την ανάγκη 
συλλογής στοιχείων φαίνεται να αυξάνεται σε 
διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Στη Γαλλία, π.χ., 
στις απογραφές πληθυσμού δεν 
συγκεντρώνονται στοιχεία για την εθνοτική 
προέλευση, παρά τη σύσταση της επιτροπής 
για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων 
(CERD), η οποία επαναλήφθηκε τον 
Αύγουστο του 2010. Παρά ταύτα, ο γάλλος 
Επίτροπος για θέματα διαφορετικότητας και 
ίσων ευκαιριών (Commissaire à la diversité et 
à l’égalité des chances) συγκρότησε 
επιτροπή για τη μέτρηση και την αξιολόγηση 
της διαφορετικότητας και των διακρίσεων 
(Comedd). Η επιτροπή δημοσίευσε τα 
πορίσματά της τον Φεβρουάριο του 2010 και 
προέβη σε σειρά συστάσεων, όπως η 
προώθηση της έρευνας και των πειραματικών 
ερευνών στον πληθυσμό με χρήση 
εναλλακτικών τρόπων μέτρησης των 
διακρίσεων, π.χ. με βάση τα επώνυμα, τις 
επιτόπιες παρατηρήσεις και, πιθανόν, 
ερωτήσεις σχετικά με την εθνότητα με την 
οποία ταυτίζεται το ίδιο το άτομο. Σημαντικά 
στοιχεία μπορούν να συγκεντρωθούν και 
μέσω των δοκιμασιών διακριτικής 
μεταχείρισης. Τα αποτελέσματα της πρώτης 
συστηματικής μελέτης με δοκιμασίες 
διακριτικής μεταχείρισης στη Γερμανία, που 
ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, 
δημοσιεύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2010 και 
διαπιστώνεται ότι οι υποψήφιοι με όνομα που 
μοιάζει τουρκικό αντιμετωπίζουν φραγμούς 
στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 

Racism, ethnic discrimination and exclusion of ethnic 
minorities in sport: a comparative view of the situation in 
the European Union (Ρατσισμός, εθνοτικές διακρίσεις και 
αποκλεισμός εθνοτικών μειονοτήτων στον αθλητισμό: 
συγκριτική επισκόπηση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση), Οκτώβριος 2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm 
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διακριτικής μεταχείρισης. Οι ερευνητές έλεγξαν 528 αγγελίες για πρακτική άσκηση 
φοιτητών και διαπίστωσαν ότι οι υποψήφιοι με τουρκικό όνομα είχαν 14% 
λιγότερες πιθανότητες να επικοινωνήσει μαζί τους ο εργοδότης σε σύγκριση με 
τους υποψήφιους με «γερμανικό» όνομα, ενώ τα ποσοστά διακριτικής 
μεταχείρισης ήταν σημαντικά υψηλότερα σε μικρές επιχειρήσεις. 
 

Απόφαση-πλαίσιο του 
Συμβουλίου για τον ρατσισμό 
και την ξενοφοβία 

Το αργότερο έως τις 28 Νοεμβρίου 
2010, τα κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να 
μεταφέρουν τη συγκεκριμένη απόφαση 
που προβλέπει προσέγγιση των 
εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τις 
αξιόποινες πράξεις με ρατσιστικά ή 
ξενοφοβικά κίνητρα (2008/913/ΔΕΥ). Η 
ρατσιστική και ξενοφοβική 
συμπεριφορά συνιστά αδίκημα σε όλα 
τα κράτη μέλη και επισύρει 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, με 
μέγιστη ποινή φυλάκισης ενός έως 
τριών ετών. Στα τέλη του 2010, είχε 
ξεκινήσει η διαδικασία κοινοποίησης 
των εφαρμοστικών μέτρων από 
πλευράς κρατών μελών. Μόλις 
ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία και 
τεθούν στη διάθεσή της οι μεταφράσεις, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε 
ανάλυση της μεταφοράς της 
απόφασης-πλαισίου στο δίκαιο των 
κρατών μελών. 
  

 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 

The impact of the Racial Equality Directive - Views 
of trade unions and employers in the European 
Union, Νοέμβριος 2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_racial_equal_directive_en.htm 
 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 
 
Understanding and preventing discriminatory 
ethnic profiling: A Guide (Κατανόηση και 
αποτροπή των διακρίσεων λόγω εθνοτικού 
χαρακτηρισμού: Οδηγός), Οκτώβριος 2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_ethnic-profiling_en.htm 
 
EU-MIDIS Data in Focus 4: Police stops and 
minorities (EU-MIDIS Εστίαση στα δεδομένα 4: 
Επιτόπια εξακρίβωση στοιχείων και 
μειονότητες), Οκτώβριος 2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_dif4_en.htm 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 
 
Experience of discrimination, social 
marginalisation and violence: A comparative 
study of Muslim and non-Muslim youth in three 
EU Member States (Εμπειρίες διακρίσεων, 
κοινωνικής περιθωριοποίησης και βίας: 
συγκριτική μελέτη νεαρών μουσουλμάνων και 
μη μουσουλμάνων σε τρία κράτη μέλη της ΕΕ), 
Οκτώβριος 2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications per year/2010/pub-racism-marginalisation en.htm 
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Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα 
συμμετοχής: 

 

• λόγω του μικρού ποσοστού 
συμμετοχής των πολιτών τρίτων 
χωρών στις δημοτικές εκλογές και 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, έχει ξεκινήσει 
συζήτηση με θέμα τη μεταρρύθμιση 
του εκλογικού συστήματος στο εν 
λόγω πεδίο 

• η νομολογία του ΕΔΔΑ διευρύνθηκε 
όσον αφορά το δικαίωμα για 
ελεύθερες εκλογές (άρθρο 3 του 
πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ) 

• κατόπιν της πολιτικής συναίνεσης 
επί του κανονισμού για την 
πρωτοβουλία πολιτών στα τέλη του 
2010, ο κανονισμός εγκρίθηκε 
επίσημα τον Φεβρουάριο 2011 και 
μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από 
1ης Απριλίου 2012. 

Συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ 
στη δημοκρατική λειτουργία της 
Ένωσης 
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
των ατόμων με αναπηρία 

Η έρευνα που εκπονήθηκε από τον FRA 
κατέδειξε ότι στην πλειονότητα των κρατών 
μελών τα άτομα με αναπηρία που 
κηρύσσονται ανίκανα για δικαιοπραξία 
στερούνται το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι. Τα εν λόγω πορίσματα εγείρουν 
ζήτημα συμμόρφωσης προς τα πρότυπα που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 29 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία. Αντίστοιχος 
προβληματισμός εκτέθηκε και ενώπιον του 
ΕΔΔΑ. Στην υπόθεση Alajos Kiss κατά 
Ουγγαρίας (προσφυγή αριθ. 38832/06), το 
Δικαστήριο έκρινε ότι η αυτόματη στέρηση 
του δικαιώματος ψήφου ατόμου που έχει 
τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση λόγω 
προβλήματος ψυχικής υγείας συνιστά 
παραβίαση του άρθρου 3 του πρώτου 
πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Σύμφωνα με το 
ουγγρικό Σύνταγμα, πρόσωπο που έχει τεθεί 
υπό δικαστική συμπαράσταση δεν έχει 
δικαίωμα ψήφου. Το ΕΔΔΑ απέρριψε ως 
άκυρη την απόλυτη απαγόρευση του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι που επιβάλλεται στα άτομα 
που βρίσκονται υπό μερική δικαστική 
συμπαράσταση ασχέτως του βαθμού 
διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών 
καθενός εξ αυτών. Οι δικαστές του ΕΔΔΑ 
έκριναν ότι ο περιορισμός του δικαιώματος 
ψήφου του προσφεύγοντος θα μπορούσε να 
νομιμοποιείται μόνο με εξατομικευμένη 
δικαστική αξιολόγηση. 

Πρωτοβουλία των ευρωπαίων 
πολιτών 

Με την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών, η συνθήκη της Λισαβόνας 
καθιερώνει μια νέα μορφή συμμετοχής στα κοινά στην ΕΕ. Το άρθρο 11 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι 
«πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 
 
The right to political participation of persons 
with mental health problems and persons with 
intellectual disabilities (Το δικαίωμα πολιτικής 
συμμετοχής των ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας και των ατόμων με νοητική 
αναπηρία), Νοέμβριος 2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-vote-disability_en.htm 
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Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη: 

• η έγκριση της οδηγίας σχετικά με το 
δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση 
(2010/64/EΕ) συνιστά το πρώτο βήμα 
για την εφαρμογή του οδικού χάρτη της 
ΕΕ για την ενίσχυση των δικονομικών 
δικαιωμάτων των υπόπτων ή 
κατηγορουμένων σε ποινικές 
διαδικασίες («Οδικός Χάρτης») 

• αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 
δρομολογήσει δικαστική μεταρρύθμιση 
με μέτρα που αποσκοπούν, μεταξύ 
άλλων, στην ταχύτερη απονομή 
δικαιοσύνης και την αύξηση της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης 

• αρκετά κράτη μέλη έλαβαν μέτρα για 
την ενίσχυση ή την ίδρυση εθνικών 
φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

εκατομμυρίου, υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να 
λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί 
θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη 
της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών». Ο τρόπος εφαρμογής αυτού 
του νέου εργαλείου άμεσης δημοκρατίας εξειδικεύεται σε κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον οποίο συμφώνησε το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη του 2010. Η επίσημη έγκριση του κανονισμού 
πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2011. Προβλέπει ότι οι 
απαιτούμενες ένα εκατομμύριο υπογραφές θα πρέπει να προέρχονται από το 
ένα τέταρτο τουλάχιστον του συνόλου των κρατών μελών. 

Πρόσβαση σε αποτελεσματική 
και ανεξάρτητη δικαιοσύνη 
Νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα των ποινικών 
διαδικασιών 

Με την έναρξη της ισχύος της συνθήκης 
της Λισαβόνας, ο πρώην τρίτος 
πυλώνας (αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) 
υπάγεται πλέον στην τακτική 
νομοθετική διαδικασία και, το 
σημαντικότερο, στη δικαιοδοσία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το 2010 αναλήφθηκαν διάφορες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες 
έχουν ορισμένες συνέπειες στην 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε εθνικό 
επίπεδο. Τον Οκτώβριο 2010 εγκρίθηκε 
η οδηγία σχετικά με το δικαίωμα σε 
διερμηνεία και μετάφραση 
(2010/64/EΕ), η οποία εγγυάται το 
δικαίωμα των υπόπτων ή 
κατηγορουμένων να λαμβάνουν γραπτή 
μετάφραση των συναφών χωρίων όλων 
των εγγράφων που είναι ουσιώδη και 
να τους παρέχεται διερμηνεία σε όλες 
τις ακροαματικές διαδικασίες και τις 
αστυνομικές ανακρίσεις, καθώς και στις 
συναντήσεις με τους συνηγόρους τους. 
Κάθε παραίτηση από τα δικαιώματα 
αυτά έχει ως προϋπόθεση να έχουν 
προηγουμένως συμβουλευθεί 
συνήγορο ή να έχουν με άλλο τρόπο 
λάβει πλήρη γνώση των συνεπειών 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 
 
FRA Opinion on the draft Directive regarding 
the European Investigation Order,  
Φεβρουάριος 2011. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/ 
op-eio_en.htm 
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αυτής της ενέργειας. Εναπόκειται στο δικαστή να κρίνει την επάρκεια της 
ποιότητας και της πληρότητας της διερμηνείας ή της μετάφρασης σε κάθε 
υπόθεση. Τον Ιούλιο 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για 
«έγγραφο δικαιωμάτων» των υπόπτων σε ποινικές υποθέσεις, με το οποίο 
καθιερώνονται κοινά ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης 
στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (COM (2010) 392 τελικό). Προτάθηκε 
επίσης, μεταξύ άλλων, με πρωτοβουλία επτά κρατών μελών η θέσπιση 
ευρωπαϊκής εντολής έρευνας (ΔΕΥ(2010) 3). 

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη ως κύριο μέλημα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι αυτοτελές δικαίωμα και σημαντικό μέσο για 
την άσκηση άλλων σημαντικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρά ταύτα, η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητη και 
αποτελεσματική δικαιοσύνη δεν είναι πάντα 
εγγυημένη. Το 2010, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε 
παραβιάσεις σε 636 υποθέσεις προσφυγών 
κατά 26 κρατών μελών της ΕΕ, εκ των 
οποίων οι 115 αφορούσαν παραβίαση του 
δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Αναγνωρίζοντας 
το μέγεθος των προκλήσεων, η επιτροπή 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
εξέδωσε σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής λόγω υπερβολικής 
καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης (CM/Rec(2010) 3), η οποία 
συνοδεύεται από Οδηγό ορθής πρακτικής. Στην ετήσια έκθεση του FRA 
απαριθμούνται τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος σε διάφορα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία (θέσπιση 
«εφέδρων συνηγόρων»), στη Γερμανία (σχέδιο νόμου στο οποίο προβλέπεται 
αποζημίωση για υλική ζημία και ηθική βλάβη λόγω καθυστερήσεων), στην 
Κύπρο (δυνατότητα προσφυγής για καθυστέρηση στη διαδικασία σε κάθε 
βαθμίδα απονομής δικαιοσύνης) και στη Λεττονία (τα δικαστήρια μπορούν να 
επιβάλλουν μικρότερες ποινές εάν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί σε 
εύλογο χρονικό διάστημα). Εξάλλου, προβάλλονται διάφορα παραδείγματα 
μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη με σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας 
της δικαιοσύνης. 

Εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορείς για 
θέματα ισότητας 

Οι εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από κοινού με τους φορείς για 
θέματα ισότητας, μπορούν να διευκολύνουν 
σημαντικά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ή 
και να παράσχουν άμεση πρόσβαση. Οι 
εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που συμμορφώνονται πλήρως προς τις 
αρχές των Παρισίων είναι σε θέση να 
επιτελέσουν αποτελεσματικότερα τον ρόλο 
αυτό. Οι αρχές των Παρισίων, που 
εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 
 
Access to effective remedies: The 
asylum-seeker perspective, Σεπτέμβριος 
2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ FRA 
 
National Human Rights Institutions in the EU 
Member States, Μάιος 2010. 
 
Βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_national_hr_inst_en.htm 
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Πίνακας 2: Εθνικοί φορείς ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της 
ΕΕ και την Κροατία, κατά 
διαπίστευση ανάλογα με το βαθμό 
συμμόρφωσης (Α=πλήρης 
συμμόρφωση) 

 

Διαπίστευση Χώρα 

A Γαλλία, Γερμανία, 
Δανία, Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο*, 
Ιρλανδία, Ισπανία, 
Λουξεμβούργο, 
Πολωνία, 
Πορτογαλία, Κροατία 

B Αυστρία, Βέλγιο, 
Κάτω Χώρες, 
Σλοβακία, Σλοβενία 
 

C Ρουμανία 

Μη διαπιστευμένοι Βουλγαρία, Εσθονία, 
Ιταλία, Κύπρος, 
Λεττονία, Λιθουανία, 
Μάλτα, Ουγγαρία, 
Σουηδία, Τσεχική 
Δημοκρατία και 
Φινλανδία  

Σημειώσεις: * Η επιτροπή ισότητας και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μοιράζεται την έδρα του 
Ηνωμένου Βασιλείου στη Διεθνή 
συντονιστική επιτροπή εθνικών φορέων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την επιτροπή 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βορείου 
Ιρλανδίας και την επιτροπή ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της Σκωτίας. 
Με έντονα γράμματα σημειώνονται οι χώρες 
που σχεδιάζουν να βελτιώσουν τη 
διαπίστευσή τους στο εγγύς μέλλον. 

Πηγή: International Coordinating Committee of 
NHRIs (Διεθνής συντονιστική επιτροπή 
εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων), 
Chart of the Status of National Institutions, 
1η Ιανουαρίου 2010. 

 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1993, παρέχουν 
έγκυρες κατευθύνσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες 
που απαιτείται να διαθέτουν οι ανεξάρτητοι φορείς 
προκειμένου να προστατεύουν και να προωθούν 
αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εθνικό 
επίπεδο. 

Το 2010, μετά την πλήρη συμμόρφωση του φορέα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Σκωτίας, ο συνολικός 
αριθμός των φορέων που συμμορφώνονται πλήρως 
προς τις αρχές των Παρισίων εντός της ΕΕ ανήλθε 
σε 12 φορείς από 10 διαφορετικά κράτη μέλη, ενώ 3 
εξ αυτών λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε 
τέσσερα κράτη μέλη που δεν διέθεταν 
διαπιστευμένους φορείς (Ιταλία, Κύπρος, Σουηδία 
και Φινλανδία) το 2010 ελήφθησαν αποφασιστικά 
μέτρα για την ίδρυση εθνικών φορέων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με δυνατότητα πλήρους 
συμμόρφωσης. 
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Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε 
θέματα προστασίας των θυμάτων: 

• Νομοθετικές πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της 
προστασίας των θυμάτων, όπως η 
οδηγία για την εμπορία ανθρώπων 
(COM (2010) 95 τελικό), η πρόταση 
περί ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας (ΔΕΥ(2010) 2) και οι 
συζητήσεις σχετικά με τη νέα οδηγία 
για τα θύματα 

• Θεσπίστηκαν αυστηρότερα 
πρότυπα για την προστασία των 
θυμάτων, όπως οι κατευθυντήριες 
γραμμές του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για μια φιλική προς τα 
παιδιά δικαιοσύνη και η επικύρωση 
από αρκετά κράτη μέλη της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της 
εμπορίας ανθρώπων 

• καταγράφηκαν εξελίξεις σε εθνικό 
επίπεδο με σκοπό την βελτίωση της 
θέσης των θυμάτων, μεταξύ άλλων 
μέσω πρόσβασης σε αποζημίωση 
και πληροφόρησης για τα 
δικαιώματά τους στο πλαίσιο της 
δικαστικής διαδικασίας 

• καταβλήθηκαν προσπάθειες για 
αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών τόσο από το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

• θεσπίστηκαν μέτρα για τη βελτίωση 
της συλλογής στοιχείων για τα 
θύματα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο. 

 

Προστασία των θυμάτων 
Εξέλιξη των προτύπων για τα δικαιώματα των θυμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

Στα τέλη του 2010, συζητήθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόταση 
οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εμπορία ανθρώπων. Η εν λόγω οδηγία 
αντιμετωπίζει την εμπορία ανθρώπων με 
άξονα την πρόληψη, την προστασία και τη 
δίωξη, ενώ επιδιώκει να αυξήσει τις 
δυνατότητες αρωγής και υποστήριξης των 
θυμάτων. Η προσέγγιση αυτή 
αντικατοπτρίζεται σε τρία συγκεκριμένα 
άρθρα σχετικά με τα παιδιά θύματα. Πέραν 
αυτού, βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, που 
προτάθηκε με πρωτοβουλία 12 κρατών 
μελών (ΔΕΥ(2010) 2). Η πρόταση αφορά τη 
διαπροσωπική βία και αποσκοπεί στην 
παροχή προστασίας στα θύματα σε 
διασυνοριακές υποθέσεις στην ΕΕ. Το 
σχέδιο πέρασε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση τον 
Δεκέμβριο 2010. Τέλος, το 2010 βρισκόταν 
σε εξέλιξη και μια συζήτηση σχετικά με τη 
δυνατότητα τροποποίησης ή αντικατάστασης 
της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των 
θυμάτων. Οι ανάγκες των θυμάτων επί του 
παρόντος καλύπτονται από την 
απόφαση-πλαίσιο σχετικά με το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες 
(2001/220/ΔΕΥ) και από την οδηγία για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων (2004/80/EΚ). Όσον αφορά τα 
πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 
2010 αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ επικύρωσαν 
τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων 
του 2005, μεταξύ άλλων η Ιταλία, οι Κάτω 
Χώρες και η Σουηδία. Η επιτροπή Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε 
επίσης κατευθυντήριες γραμμές για μια 
φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, με στόχο 
την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. 
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Πληροφόρηση και αποζημίωση των θυμάτων σε εθνικό 
επίπεδο 

Στη φετινή ετήσια έκθεση του FRA καταγράφεται σειρά εξελίξεων σε εθνικό 
επίπεδο, όπως η ίδρυση πανεθνικού δικτύου αρωγής των θυμάτων 
(Πολωνία), η θέσπιση απλούστερων διαδικασιών για την αποζημίωση των 
θυμάτων με μεγαλύτερη διαφάνεια (Γερμανία), η θέσπιση της υποχρέωσης 
του δράστη να συνεισφέρει σε ταμείο για τα θύματα εγκληματικών πράξεων 
(Φινλανδία) και η παροχή δυνατότητας υποβολής αίτησης αποζημίωσης μέσω 
Διαδικτύου (Σουηδία). Στην Ιρλανδία δημοσιεύθηκε Χάρτης των δικαιωμάτων 
των θυμάτων καθώς και Οδηγός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Στο 
πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται και οι δυνατότητες του Διαδικτύου: η Σουηδία 
δημοσίευσε στο Διαδίκτυο στην αγγλική γλώσσα μια διδακτική εισαγωγή στο 
δικαστικό σύστημα, η οποία απευθύνεται στα θύματα εγκληματικών πράξεων. 
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Προοπτικές 
Στην ετήσια έκθεση του Οργανισμού με τίτλο «Θεμελιώδη δικαιώματα: 
προκλήσεις και επιτεύγματα του 2010» γίνεται αναφορά σε διάφορες 
προκλήσεις για το άμεσο μέλλον σε σειρά θεμάτων. 

Όσον αφορά το άσυλο, το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το αργότερο το 2012. Θα απαιτηθεί, ως εκ τούτου, σημαντική 
πρόοδος το επόμενο έτος. Μετά την απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση 
M.S.S., τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ήδη αναστείλει τη μεταφορά 
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού του 
Δουβλίνου ΙΙ πιθανότατα θα το πράξουν το 2011. Εξακολουθεί να μην είναι 
σαφές κατά πόσον θα αναληφθούν πρωτοβουλίες στον εν λόγω τομέα με 
άξονα την αλληλεγγύη και τη συλλογική ευθύνη. Όσον αφορά το θέμα της 
επιστροφής των αιτούντων άσυλο, οι προκλήσεις για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα αποκρυσταλλώνονται ακόμη καλύτερα όσο τα κράτη μέλη 
συνεχίζουν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την «οδηγία περί  
επιστροφής» και να την εφαρμόζουν. 

Όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων, από την αξιολόγηση της πρώτης 
ανάπτυξης των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (Rabits) στην 
Ελλάδα θα αντληθούν χρήσιμα διδάγματα για τις μελλοντικές επιχειρήσεις του 
είδους αυτού. Η στενή συνεργασία μεταξύ Frontex, FRA και Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθώς και η περαιτέρω ανάδειξη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εντολής του Frontex, ανοίγουν το 
δρόμο στο να καταστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα αναπόσπαστο συστατικό 
στοιχείο της διαχείρισης των συνόρων. 

Στο πεδίο της προστασίας των δεδομένων, είναι πολύ πιθανόν οι συνέπειες 
των νέων τεχνικών εξελίξεων να συνεχίσουν να μας απασχολούν στο εγγύς 
μέλλον και να συνεισφέρουν στη συζήτηση που βρίσκεται υπό εξέλιξη σχετικά 
με τον γενικότερο εκσυγχρονισμό του πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων, είτε πρόκειται για τους σαρωτές σώματος, είτε για τα μητρώα 
ονομάτων επιβατών είτε για βάσεις δεδομένων είτε για άλλα πλαίσια. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνθήκη της Λισαβόνας, δύο θα είναι τα κεντρικά 
ζητήματα στο εγγύς μέλλον: η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα (όσον αφορά π.χ. τη διατήρηση των δεδομένων) και η 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του γενικού πλαισίου για την προστασία 
των δεδομένων, προκειμένου να καλυφθούν τομείς όπως η αστυνομική και 
δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. 

Όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, οι κύριες προκλήσεις σχετίζονται 
με την κατάσταση των ευάλωτων παιδιών, όπως τα εξαφανισμένα παιδιά, τα 
παιδιά με αναπηρία, τα παιδιά Ρομά, τα παιδιά μεταναστών ή αιτούντων 
άσυλο που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους και τα παιδιά θύματα 
εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση. Πρώτιστο 
μέλημα των μέτρων που λαμβάνονται στην ΕΕ για τη βελτίωση της 
προστασίας αυτών των παιδιών πρέπει να είναι το υπέρτατο συμφέρον του 
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παιδιού. Θα πρέπει να ακούγεται και να αξιολογείται η γνώμη και η άποψη 
του παιδιού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ψυχολογική και σωματική 
ακεραιότητά του, καθώς και το νομικό, κοινωνικό και οικονομικό συμφέρον 
του. Το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα του 
παιδιού αποτελεί, εν προκειμένω, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας. 

Στο πεδίο της ισότητας, κατά τα επόμενα έτη θα δοθούν στα κράτη μέλη νέες 
δυνατότητες ενίσχυσης της προστασίας έναντι της διακριτικής μεταχείρισης 
λόγω θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού, 
αναπηρίας και ηλικίας εκτός του τομέα της απασχόλησης. Εξελίξεις όπως η 
επικύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, η σύσταση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, 
καθώς και η πενταετής στρατηγική της ΕΕ για την προαγωγή της ισότητας 
ανδρών και γυναικών δείχνουν εν προκειμένω την ακολουθητέα κατεύθυνση. 
Εξάλλου, οι πολλαπλές διακρίσεις εξακολουθούν να συνιστούν μια 
πραγματικότητα η οποία δεν αντικατοπτρίζεται στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ ή 
των κρατών μελών της ούτε στην προσέγγιση των δικαστηρίων ή των φορέων 
για θέματα ισότητας. Η βαθύτερη κατανόηση των πολλαπλών διακρίσεων και 
η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση έναντι αυτών, όπως και η ένταξη της 
προσέγγισης αυτής στη νομική διαδικασία θα αποτελέσει πρόκληση για τα 
επόμενα έτη. 

Όσον αφορά τον ρατσισμό και τις εθνοτικές διακρίσεις, ορισμένα κράτη 
μέλη αξιοποίησαν επιτυχώς τις δοκιμασίες διακριτικής μεταχείρισης ως μέσο 
για την παρακολούθηση της επικράτησης της διακριτικής μεταχείρισης και την 
απόδειξη της ύπαρξης διακρίσεων στην πράξη στον τομέα της απασχόλησης 
και της στέγασης. Μετά τις επιτυχίες αυτές, οι δοκιμασίες διακριτικής 
μεταχείρισης αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Πέραν αυτού, η συλλογή αναλυτικών στοιχείων ανά φυλή ή εθνοτική 
προέλευση, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του 
ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των φυλετικών 
διακρίσεων, εξακολουθεί να αποτελεί ανοικτή πρόκληση για πολλά κράτη 
μέλη. Επίσης, στον τομέα του ποινικού δικαίου, με δεδομένο ότι τα ρατσιστικά 
εγκλήματα συνεχίζουν να αποτελούν πρόβλημα σε μεγάλο αριθμό κρατών 
μελών της ΕΕ, τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, και είναι πολλά, 
θα πρέπει να δεσμευθούν ότι θα αντιμετωπίσουν τα ρατσιστικά εγκλήματα 
σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ και τη Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για το ηλεκτρονικό έγκλημα. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στη δημοκρατική 
λειτουργία της ΕΕ, η έγκριση του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία 
των ευρωπαίων πολιτών συνιστά σημαντική πρόοδο. Μετά την έγκριση του 
κανονισμού, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσουν δομές και 
διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο ώστε να διευκολύνεται η συγκέντρωση του 
ενός εκατομμυρίου υπογραφών, οι οποίες απαιτούνται για την ανάληψη της 
πρωτοβουλίας πολιτών. Πάντως, η πρωτοβουλία πολιτών αναμένεται να 
συμβάλει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ για 
σημαντικά ζητήματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
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Στο πεδίο της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, η συνέχιση των 
μεταρρυθμίσεων του δικαστικού συστήματος παραμένει αναγκαιότητα στα 
κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την υπερβολική καθυστέρηση στην απονομή 
δικαιοσύνης. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις συνδέονται άμεσα και με τις 
μεταρρυθμίσεις που γίνονται επί του παρόντος και στο ΕΔΔΑ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού εκκρεμών υποθέσεων. Ο 
φόρτος εργασίας του ΕΔΔΑ δεν είναι δυνατόν να μειωθεί παρά μόνον εάν 
διασφαλιστεί η επάρκεια των εθνικών δικαστικών συστημάτων. Ταυτόχρονα, η 
ενίσχυση άλλων εθνικών μηχανισμών, ιδίως των φορέων για θέματα ισότητας 
και των εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να συμβάλει στην 
επίλυση συστημικών προβλημάτων στο εθνικό επίπεδο. Μένει να διαπιστωθεί 
κατά πόσον τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συνεχίσουν να κινούνται προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης των εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
υπό το φως της γενικευμένης λιτότητας. 

Τέλος, στο πεδίο της προστασίας των θυμάτων αισιόδοξα μηνύματα 
στέλνουν οι εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών. Οι πρωτοβουλίες 
όσον αφορά τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων (ιδίως ο 
«Οδικός Χάρτης») θα είχαν πολλά να κερδίσουν από παράλληλες εξελίξεις 
στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν 
να θεσπιστεί σαφέστερη και πληρέστερη νομοθεσία που θα καλύπτει τόσο τα 
δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων όσο και τα δικαιώματα 
των θυμάτων και των μαρτύρων. Η επικείμενη «πανευρωπαϊκή έρευνα για την 
ασφάλεια», σε συνδυασμό με την έρευνα του FRA για τη βία κατά των 
γυναικών, η οποία περιλαμβάνει και τη βία κατά την παιδική ηλικία και τις 
καταγγελίες από πλευράς θυμάτων, θα δείξει κατά πόσον τα θύματα 
απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους στην πράξη. 
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Πίνακας 3:  Επισκόπηση των εκθέσεων παρακολούθησης που δημοσιεύθηκαν για τα κράτη μέλη της ΕΕ και την 
Κροατία στο πλαίσιο διαδικασιών παρακολούθησης του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης το 
2010, ανά χώρα 
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Αυστρία             3 
Βέλγιο             4 

Βουλγαρία             3 
Γαλλία             3 

Γερμανία             1 
Δανία             2 

Ελλάδα             0 
Εσθονία             3 

Ηνωμένο Βασίλειο             1 
Ιρλανδία             0 
Ισπανία             2 

Ιταλία             3 
Κάτω Χώρες             3 

Κύπρος             1 
Λεττονία             0 

Λιθουανία             0 
Λουξεμβούργο             2 

Μάλτα             1 
Ουγγαρία             3 
Πολωνία             2 

Πορτογαλία             0 
Ρουμανία             2 
Σλοβακία             3 
Σλοβενία             2 
Σουηδία             1 

Τσεχική Δημοκρατία             2 
Φινλανδία             1 
Κροατία*             3 
Σύνολο 7 4 1 3 2 2 2 6 9 3 8 4 51 

 
Σημείωση:  * Βάσει του άρθρου 28 του ιδρυτικού κανονισμού του FRA (EΚ) αριθ. 168/2007, η Κροατία, ως 

υποψήφια για προσχώρηση στην ΕΕ, έχει δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες του 
Οργανισμού. 
 = Έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε το 2010 

CERD Επιτροπή για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων 
HRC Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όργανο παρακολούθησης 

του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα) 
CESCR Επιτροπή για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα 
CEDAW Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών 
CAT Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων 
CRC Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού 
CRC-OP-SC Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού (παρακολούθηση 

του προαιρετικού πρωτοκόλλου για την πώληση παιδιών) 
UPR Οικουμενική περιοδική επανεξέταση 
ECPT Ευρωπαϊκή σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων 
ECRML Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τις περιφερειακές και μειονοτικές 

γλώσσες 
FCNM Συμβουλευτική επιτροπή για θέματα εθνικών μειονοτήτων 
ECRI Ευρωπαϊκή επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας 
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Πώς να προμηθευτείτε εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Εκδόσεις που διατίθενται δωρεάν: 
• μέσω του EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) 
• των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη και στο 

εξωτερικό. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Διαδίκτυο 
(http://ec.europa.eu) ή να στείλετε φαξ στον αριθμό +352 2929-42758. 
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Συνδρομές επί πληρωμή (π.χ. ετήσιες σειρές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Συλλογές νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης): 
• μέσω του δικτύου εμπορικών αντιπροσώπων της Υπηρεσίας 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 
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Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτούργησε για πρώτη φορά βάσει νομικά δεσμευτικής διακήρυξης 
δικαιωμάτων –του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στη φετινή σύνοψη της ετήσιας έκθεσης του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύονται επιλεγμένες καίριες 
πολιτικές και νομικές εξελίξεις στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σε μια προσπάθεια να ανανεωθούν και να 
ενισχυθούν οι δεσμεύσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα βήματα προόδου που έγιναν 
το 2010, και ήταν πολλά, περιλαμβάνονται η ενίσχυση του ελέγχου των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ 
όσον αφορά τις συνέπειές τους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και η έγκριση του κανονισμού για την 
πρωτοβουλία πολιτών –ένα σημαντικό νέο εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ. Το τοπίο 
συμπληρώνουν οι κινήσεις αρκετών κρατών μελών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης ή της δημιουργίας 
εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την ΕΕ. 

Παρά ταύτα, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Διάφορα ζητήματα που άπτονται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό στην ΕΕ, όπως η συνεχιζόμενη και ακραία 
ένδεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά, καθώς και οι επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης των 
αιτούντων άσυλο σε κάποια κράτη μέλη. Το 2010, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου εξέδωσε περισσότερες από 600 καταδικαστικές αποφάσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων εις βάρος του συνόλου σχεδόν των 27 κρατών μελών της ΕΕ. 

Στην παρούσα σύνοψη αναδεικνύονται επιλεγμένα κεντρικά θέματα στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία: άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, έλεγχος των συνόρων 
και πολιτική θεωρήσεων, κοινωνία της πληροφορίας και προστασία των δεδομένων, τα δικαιώματα του 
παιδιού και η προστασία των παιδιών, ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων, ρατσισμός και εθνοτικές 
διακρίσεις, συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, πρόσβαση σε 
αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καθώς και προστασία των θυμάτων. 
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