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Το Συ βούλιο =ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κατέληξε στις 4M5 =εκε βρίου 2006 σε
γενική προσέγγιση για το κεί ενο της πρότασης κανονισ ού του Συ βουλίου για την ίδρυση
Οργανισ ού Θε ελιωδών =ικαιω άτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του εγγράφου 16018/06
JAI 663 CATS 184 COHOM 180 COEST 337.

Καλείται η ΕΜΑ να συστήσει στο Συ βούλιο να εγκρίνει την πρόταση κανονισ ού του
Συ βουλίου για την ίδρυση Οργανισ ού Θε ελιωδών =ικαιω άτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
περιέχεται στο έγγρ. 16241/06 JAI 671 CATS 187 COHOM 188 COEST 345 OC 994 + REV 1
(NL).

Οι δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συ βουλίου περιέχονται στο Παράρτη α.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

=ήλωση του ΣυCβουλίου
σχετικά Cε τις διαδικασίες του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Συ βούλιο θεωρεί ότι ούτε οι Συνθήκες ούτε ο κανονισ ός για την ίδρυση του Οργανισ ού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θε ελιώδη =ικαιώ ατα αποκλείουν τη δυνατότητα για το Συ βούλιο
να ζητεί τη βοήθεια του Οργανισ ού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θε ελιώδη =ικαιώ ατα όταν
αποφασίζει να λάβει από ανεξάρτητα πρόσωπα έκθεση για την κατάσταση σε ένα κράτος έλος
κατά την έννοια του άρθρου 7 ΣΕΕ εφόσον το Συ βούλιο αποφασίζει ότι πληρούνται οι όροι του
άρθρου 7 ΣΕΕ.

=ήλωση του ΣυCβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
για τη διαδικασία διορισCού του =ιευθυντή του ΟργανισCού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συ βούλιο και η Επιτροπή υπογρα

ίζουν την εξαιρετική φύση, σε

σύγκριση ε άλλους οργανισ ούς, του Οργανισ ού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θε ελιώδη
=ικαιώ ατα, στόχος του οποίου είναι να παράσχει στα θεσ ικά όργανα της Ένωσης βοήθεια και
γνώσεις σε έναν το έα στον οποίον το νο οθετικό σώ α έχει αναλάβει ση αντικές εξουσίες.

Η εξαιρετική αυτή φύση του Οργανισ ού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτιολογεί το ότι οι λύσεις, οι
οποίες ακολουθούνται σε γενικές γρα

ές κατά το διορισ ό διευθυντών οργανισ ών, δεν

ακολουθούνται στο σύνολό τους κατά το διορισ ό του διευθυντή του Οργανισ ού για τα
Θε ελιώδη =ικαιώ ατα καθώς και ότι στην περίπτωση αυτού του Οργανισ ού απονέ εται
προεξέχων ρόλος στο Κοινοβούλιο και το Συ βούλιο σύ φωνα ε το άρθρο 13 του κανονισ ού.

Αυτή η λύση δεν πορεί σε κα ία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελεί προηγού ενο στο οποίο θα
πορούσε να γίνεται παραπο πή κατά το διορισ ό ενός διευθυντή οποιουδήποτε άλλου
οργανισ ού ή για την παράταση της εντολής του/της.
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=ήλωση του ΣυCβουλίου σχετικά Cε την αναθεώρηση των αρCοδιοτήτων του ΟργανισCού
δυνάCει του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Συ βούλιο συ φωνεί να επανεξετάσει, πριν τις 31 =εκε βρίου 2009, τις αρ οδιότητες του
Οργανισ ού Θε ελιωδών =ικαιω άτων, ενόψει της δυνατότητας επέκτασής τους ώστε να
καλύπτουν τους το είς της αστυνο ικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το
Συ βούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση, εφόσον κριθεί κατάλληλο.

=ήλωση του ΣυCβουλίου για τη διαβούλευση Cε τον ΟργανισCό
στους τοCείς της αστυνοCικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

Το Συ βούλιο,
Έχοντας υπόψη ότι ο Οργανισ ός Θε ελιωδών =ικαιω άτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
αποκτήσει γενικές γνώσεις για τα θε ελιώδη δικαιώ ατα κατά την εκπλήρωση της εντολής του
δυνά ει του κανονισ ού (ΕΚ) 2006/ΧΧΧ,
Θεωρεί ότι τα θεσ ικά όργανα της Ένωσης, στο πλαίσιο της νοCοθετικής διαδικασίας και
λαCβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρCοδιότητές τους,

πορούν έκαστο εξ αυτών να

επωφελούνται, εφόσον κριθεί κατάλληλο και σε εκούσια βάση, από αυτές τις γνώσεις και στους
το είς της αστυνο ικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, και
Θεωρεί ότι αυτές οι γενικές γνώσεις πορούν επίσης να είναι χρήσι ες στα κράτη έλη που
επιθυ ούν να επωφεληθούν από αυτές όταν εφαρCόζουν νο οθετικές πράξεις της Ένωσης σε
αυτόν τον το έα.

=ήλωση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών σχετικά Cε τον κανονισCό που ιδρύει τον
ΟργανισCό ΘεCελιωδών =ικαιωCάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι Κάτω Χώρες είναι της γνώ ης ότι η ήλωση του Συ βουλίου για τη διαβούλευση ε τον
Οργανισ ό στους το είς της αστυνο ικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις δεν
απονέ ει αρ οδιότητες στον Οργανισ ό βάσει του τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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Οι Κάτω Χώρες τονίζουν ότι η προαναφερό ενη δήλωση επ’ ουδενί προδικάζει το ζήτη α της
ενδεχό ενης επέκτασης των αρ οδιοτήτων του Οργανισ ού ώστε να καλύπτουν τους το είς της
αστυνο ικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Οι Κάτω Χώρες δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 της εν λόγω δήλωσης.

=ήλωση της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά Cε τον κανονισCό που ιδρύει
τον ΟργανισCό ΘεCελιωδών =ικαιωCάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ιταλία επαναλα βάνει ότι τάσσεται υπέρ της επέκτασης των αρ οδιοτήτων του Οργανισ ού
στον το έα της αστυνο ικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Εφόσον ο
σεβασ ός των θε ελιωδών δικαιω άτων θεωρείται βασικό στοιχείο της δη ιουργίας ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η επέκταση των δραστηριοτήτων του Οργανισ ού στον
το έα του τρίτου πυλώνα θα πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο τ ή α της εντολής του νέου
οργάνου.

Για τον λόγο αυτόν, η Ιταλία ευελπιστεί ότι η «=ήλωση του Συ βουλίου σχετικά ε τη
διαβούλευση ε τον Οργανισ ό σε θέ ατα αστυνο ικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις», η οποία είναι προσαρτη ένη στον κανονισ ό περί ιδρύσεως του Οργανισ ού, θα
θεωρηθεί από τα θεσ ικά όργανα και τα κράτη έλη ως πολιτική δέσ ευση να γίνεται διαρκής
χρήση της συνδρο ής του Οργανισ ού στον το έα της αστυνο ικής και δικαστικής συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις.

]ς εκ τούτου, καλού ε την Επιτροπή να προσδιορίσει τις ενδεδειγ ένες νο ικές λύσεις
προκει ένου οι αρ οδιότητες του Οργανισ ού να επεκταθούν προσεχώς στον Τίτλο VI της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

________________________
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