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Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
 
Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 
Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 
 

1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 
Ευρωπαϊκή ιθαγένεια με βάση τη διαμονή, η οποία να κατοχυρώνει τα ίδια αστικά και πολιτικά 
δικαιώματα για όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Υψηλού επιπέδου» εναρμόνιση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία να επεκτείνει τις νομοθετικές 
αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Εκδημοκρατισμός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε ένα πραγματικό νομοθετικό σώμα με δικαίωμα άσκησης πρωτοβουλίας 

 
2. Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 
Για να υπερισχύει η κοινωνική Ευρώπη έναντι της εμπορικής Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να διασφαλίσει ίση πρόσβαση στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, καθώς 
και την εναρμόνιση των διαφόρων κοινωνικών πολιτικών σε ύψιστο επίπεδο. 
Για μία κοινωνική ιθαγένεια με βάση τη διαμονή, η οποία να στηρίζεται σε μια βασική δέσμη κοινών 
δικαιωμάτων. 

 
3. Δικαιώματα μειονοτήτων, καταπολέμηση των διακρίσεων και σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 
Η νέα προτεινόμενη οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία έχει καθυστερήσει στο 
Συμβούλιο για αρκετά χρόνια τώρα, θα πρέπει να εγκριθεί, αν η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει την 
αξιοπιστία της όσον αφορά στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλους τους τομείς. Η δράση για 
την προώθηση της ισότητας των δικαιωμάτων, ιδίως την ισότητα των φύλων, αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της πρέπει να παρέχουν στη μεγαλύτερη μειονότητά τους, 
τους Ρόμα, τον τόπο (το χώρο), την υπόληψη και τα μέσα που τους οφείλονται. 
 
4. Άσυλο, μετανάστευση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει για όλους τους μετανάστες την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους 
σύμφωνα με την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε αιτών άσυλο 
θα πρέπει να γίνεται δεκτός με αξιοπρέπεια και πρέπει να του παρέχεται το υλικό και τα νομικά μέσα 
για να ακουστεί το αίτημά του για προστασία, οπουδήποτε και αν αφιχθεί στην ΕΕ. Όλα τα κράτη-
μέλη πρέπει να παρέχουν συνθήκες υποδοχής οι οποίες να επιτρέπουν στους αιτούντες άσυλο να 
έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης καθ’ όλη τη διαδικασία χορήγησης ασύλου. Η ένταξη των 
μεταναστών και των προσφύγων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 

 
5. Κράτηση για παράβαση του νόμου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Οι κρατούμενοι εξακολουθούν να παραμένουν πολίτες, στερούμενοι αποκλειστικά και κατ' εξαίρεση 
μόνο την ελευθερία τους ενώ προορίζονται να ανακτήσουν αυτή την ελευθερία από τη στιγμή που η 
ποινή έχει εκτιθεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμά τους στην εργασία, την 
εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλιση.Όλες οι άλλες μορφές ποινής πρέπει να εξετάζονται και να 
εξαντλούνται πριν επιβληθεί η έσχατη ποινή κράτησης. Οι συνθήκες κράτησης πρέπει να είναι 
εναρμονισμένες με τα υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
6. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, «δεν είναι μέσο 
προώθησης οικονομικής ανάπτυξης».Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες εγγυήσεις βάσει ενιαίας 
νομοθεσίας που να καλύπτει τόσο το διοικητικό, κοινωνικό, εμπορικό και οικονομικό τομέα όσο και 
τους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.  
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1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 
Ευρωπαϊκή ιθαγένεια με βάση τη διαμονή, η οποία να κατοχυρώνει τα ίδια αστικά και πολιτικά 
δικαιώματα για όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
«Υψηλού επιπέδου» εναρμόνιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
να επεκτείνει τις νομοθετικές αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.  
Εκδημοκρατισμός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε ένα πραγματικό νομοθετικό σώμα με το δικαίωμα άσκησης πρωτοβουλίας. 
 
Η ιθαγένεια είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο συνδέεται με την ποιότητα της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Βασίζεται αποκλειστικά στην επίγνωση ενός ατόμου τού να είναι πολίτης, και οι Αρχές 
δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να την παρέχουν, αλλά την υποχρέωση να την 
αναγνωρίζουν. 
 
Ωστόσο, αρκετά εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είναι θύματα της διακριτικής άρνησης 
αναγνώρισης της ιθαγένειάς τους. Αυτή είναι η κατάσταση 15 εκατομμυρίων ατόμων από τρίτες 
χώρες που διαμένουν στην Ένωση, καθώς και πέραν των 500.000 απάτριδων 

 
Η AEDH ζητά: 
 

- 1.1. Αναγνώριση του καθολικού δικαιώματος στην ιθαγένεια 
- 1.2. Τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ιθαγένειας με βάση τη διαμονή, έτσι ώστε η 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια να παύσει να είναι απλώς ένα «παράρτημα» και «συμπλήρωμα» 
για τις εθνικές ιθαγένειες. 

 
Παραμονές των ζωτικής σημασίας ευρωπαϊκών εκλογών, η AEDH υπογραμμίζει την ευθύνη των 
ευρωπαϊκών Αρχών και των μελών του Κοινοβουλίου όσον αφορά στα ακόλουθα σημεία: 
 

- 1.3. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια μπορεί να έχει ουσιαστική σημασία μόνο αν είναι 
«συνολική»· πρέπει να παρέχει ισότιμα σε όλους τους κατοίκους-πολίτες της Ευρώπης 
όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, ιδιαίτερα τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα 

 
- 1.4. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια με βάση τη διαμονή προϋποθέτει επίσης μία «υψηλού 

επιπέδου» εναρμόνιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ένα κοινό σύνολο 
δικαιωμάτων που να εγγυάται η Ένωση για όλους τους κατοίκους της 

 
- 1.5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να επικυρώσουν και να 

εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1961 για τη Μείωση της 
Ανιθαγένειας καθώς και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ιθαγένεια του Συμβουλίου της 
Ευρώπης το 1997 
 

- 1.6. Ιθαγένεια και δημοκρατία δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση χωρίς την ανάδυση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής, δηλαδή  πραγματικά 
υπερεθνικών πολιτικών δυνάμεων μέσα από τον επείγοντα εκδημοκρατισμό των 
θεσμών, κυρίως το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και την αναγνώρισή της ως 
παίκτη στο πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 
 
 
 



Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων    
              

4 

2. Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

 
Για να υπερισχύει η κοινωνική Ευρώπη έναντι της εμπορικής Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να διασφαλίσει ίση πρόσβαση στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, καθώς 
και την εναρμόνιση των διαφόρων κοινωνικών πολιτικών σε ύψιστο επίπεδο. 
Για μία κοινωνική ιθαγένεια με βάση τη διαμονή, η οποία να στηρίζεται σε μια βασική δέσμη κοινών 
δικαιωμάτων. 
 
Η AEDH σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την τάση να θέτει τις απαιτήσεις της Ευρώπης 
των συναλλαγών πριν από τις ανάγκες της Ευρώπης των πολιτών, επιφέροντας έτσι μεγάλα 
κοινωνικά και οικονομικά κενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η AEDH παραμένει σταθερά υπέρ της: 
 

- 2.1. Ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και της ίδιας ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών για όλους 

- 2.2. Οικονομικής ανάπτυξης η οποία να είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη 

ανάπτυξη 

- 2.3. Ανάπτυξης βασισμένης στους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης, η 

οποία θα πρέπει να υπερισχύει μεταξύ των κρατών-μελών 

- 2.4. Προώθησης της αξίας του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των κοινωνιών μας και, από 

την Ένωση: τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα, στη διαφορετικότητά τους, αποτελούν κεφάλαιο 

για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και πρέπει να διατηρηθούν και να διασωθούν από την ΕΕ και 

τα κράτη-μέλη της. 

 
Ως εκ τούτου, η AEDH ζητά: 

 
- 2.5. Την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την 

αξιοποίηση της εργασίας 

- 2.6. Πολιτική η οποία να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση 

- 2.7. Το δικαίωμα στη δημόσια, δωρεάν και κοσμική εκπαίδευση 

- 2.8. Το δικαίωμα κάθε ατόμου στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία, 

έναντι των προσπαθειών για τη μετατροπή της υγείας σε εμπόρευμα, όπως κάθε τι άλλο 

- 2.9. Την ανάληψη διαδικασίας εναρμόνισης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, από 

διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές προς τις υψηλότερες προδιαγραφές μέσω ενός 

συστήματος αλληλεγγύης (κατώτατος μισθός, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ασφάλιση της 

υγείας και της ανεργίας και συντάξεις), προκειμένου να δημιουργηθούν βάσεις κοινωνικής 

προστασίας 

- 2.10. Μία εξωτερική πολιτική της ΕΕ η οποία να προωθεί, στηρίζει και παρακολουθεί την 

αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει 

συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ότι αφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Ειδικότερα, τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στην ΕΕ θα πρέπει να 

παράγονται κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. 

- 2.11. Την ανάληψη μίας ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής για την καταπολέμηση του 

αποκλεισμού και της φτώχειας και την προώθηση ευρύτερης ένταξης των κατοίκων της ΕΕ 

- 2.12. Την ανάπτυξη μέσων για μια κοινωνική Ευρώπη η οποία θα μπορούσε να ωφεληθεί 

από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, των φορολογικών παραδείσων και της 

διαφθοράς 

- 2.13. Μία κοινωνική ιθαγένεια με βάση τη διαμονή, με ένα βασικό σύνολο δικαιωμάτων για 

όλους. 
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3. Δικαιώματα μειονοτήτων, καταπολέμηση των διακρίσεων και σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 
Η νέα προτεινόμενη οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία έχει καθυστερήσει στο 
Συμβούλιο για αρκετά χρόνια τώρα, θα πρέπει να εγκριθεί, αν η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει την 
αξιοπιστία της όσον αφορά στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλους τους τομείς. Η δράση για 
την προώθηση της ισότητας των δικαιωμάτων, ιδίως την ισότητα των φύλων, αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της πρέπει να παρέχουν στη μεγαλύτερη μειονότητά τους, 
τους Ρόμα, τον τόπο, την υπόληψη και τα μέσα που τους οφείλονται. 

 
Η AEDH ζητά: 
 

- 3.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει το δικαίωμά της να καταδικάσει τα κράτη-μέλη της 

λόγω καταπάτησης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως τα δικαιώματα των Ρόμα  

- 3.2. Επιβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει μια σαφή και ισχυρή πολιτική βούληση 

για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι η ευρωπαϊκή πολιτική 

σχετικά με τις διακρίσεις πρέπει να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί 

- 3.3. Να προωθηθεί η υιοθέτηση της οριζόντιας οδηγίας «κατά των διακρίσεων» 

- 3.4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

- 3.5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως 

τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων  

- 3.6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως 

τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη  

- 3.7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως 

το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του 1996 για τα Κοινωνικά και Οκονομικά Δικαιώματα  

- 3.8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να προάγει πολιτικές κοινωνικής ένταξης για την επίτευξη 

μεγαλύτερης συμμετοχής των μεταναστών και των μειονοτήτων στη διαδικασία 

εκδημοκρατισμού. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων    
              

6 

 
4. Άσυλο, μετανάστευση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 
Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει για όλους τους μετανάστες την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων 
τους, σύμφωνα με την αρχή της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου τους. Κάθε αιτών άσυλο 
θα πρέπει να γίνεται δεκτός με αξιοπρέπεια και πρέπει να του παρέχεται το υλικό και τα 
νομικά μέσα για να ακουστεί το αίτημά του για προστασία, οπουδήποτε και αν αφιχθεί στην 
ΕΕ. Τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν συνθήκες υποδοχής οι οποίες να επιτρέπουν στους 
αιτούντες άσυλο να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης καθ’ όλη τη διαδικασία 
χορήγησης ασύλου. Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα. 

 
Η AEDH απορρίπτει: 
 

- 4.1. Μία μεταναστευτική πολιτική η οποία να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 

ωφελιμότητα που προσφέρεται από την εργασία μεταναστών 

- 4.2. Την ποινικοποίηση των μεταναστών, ακόμη και αν αυτοί είναι χωρίς χαρτιά  

- 4.3. Τη φυλάκιση μεταναστών, ιδίως των ευάλωτων προσώπων, των αιτούντων άσυλο και 

των ανηλίκων 

- 4.4. Την ανάπτυξη πολιτικών για την ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων και 

διαχείρισης της μετανάστευσης, κυρίως μέσω συμφωνιών επανεισδοχής με χώρες οι οποίες 

δεν προσφέρουν όλες τις εγγυήσεις ότι θα τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

μεταναστών και των προσφύγων 

- 4.5. Την επίκληση καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής και ασφαλών τρίτων χωρών ως 

δικαιολογία απόρριψης ή άρνησης των αιτήσεων ασύλου 

- 4.6. Τη χρήση του όρου «παράνομοι/μη» ή «λαθραίος/α» για να περιγράψει τους 

μετανάστες ή τη μετανάστευση. 

 
Η AEDH ζητά: 
 
 

- 4.7. Την κατάργηση των θεωρήσεων βραχείας διαμονής 

- 4.8. Την κατάργηση του κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ και την (υιοθέτηση) πολιτικής ευρωπαϊκής 

αλληλεγγύης ως προς την υποδοχή αιτούντων άσυλο 

- 4.9. Ανθρωποκεντρική κοινοβουλευτική εποπτεία της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων 

και του οργανισμού FRONTEX 

- 4.10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει έναν ισχυρό ρόλο στην εποπτεία της εφαρμογής 

της οδηγίας 

- 4.11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα 

δικαιώματα όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους. 
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5. Κράτηση για παράβαση του νόμου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 
Οι κρατούμενοι παραμένουν πολίτες, στερούμενοι αποκλειστικά και κατ' εξαίρεση μόνο την 
ελευθερία τους ενώ προορίζονται να ανακτήσουν αυτή την ελευθερία από τη στιγμή που η ποινή 
έχει εκτιθεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμά τους στην εργασία, την εκπαίδευση 
και την κοινωνική ασφάλιση. 
Όλες οι άλλες μορφές ποινής πρέπει να εξετάζονται πριν επιβληθεί η έσχατη ποινή κράτησης. 
Οι συνθήκες κράτησης πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τα υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Η AEDH ζητά όπως: 
 

- 5.1. Η στέρηση της ελευθερίας συνδυάζεται με ένα πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης 
- 5.2. Οι κρατούμενοι διατηρούν τα ατομικά και πολιτικά τους δικαιώματα· το δικαίωμά τους 

στην εργασία και στην εκπαίδευση· και την υπαγωγή τους στα συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης 

- 5.3. Η προετοιμασία για την απελευθέρωση και την κοινωνική βοήθεια να τυγχάνει 

προτεραιότητας 

- 5.4. Η κράτηση θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση, αφού ληφθούν υπόψη εναλλακτικές 

ποινές 

- 5.5. Οι προϋπολογισμοί και η στελέχωση (των κρατητηρίων) να είναι επαρκείς για την 
επίτευξη των στόχων αυτών 

- 5.6. Οι συνθήκες κράτησης να εναρμονιστούν με τα υψηλότερα πρότυπα 

- 5.7. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης να μην εφαρμόζεται έως ότου εναρμονιστούν τα 

αδικήματα και διασφαλιστούν τα ατομικά δικαιώματα  

- 5.8. Εφαρμοστούν οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες (ΕΣΚ) 

- 5.9. Εφαρμόζονται εναλλακτικές κυρώσεις σε άτομα που πάσχουν από προβλήματα υγείας, 

τα οποία θα μπορούσαν να επιδεινωθούν λόγω φυλάκισης 

- 5.10. Οι ψυχικά ασθενείς κρατούνται σε χώρους εκτός φυλακής 

- 5.11. Οι φυλακές παραμείνουν υπό την ευθύνη του κράτους και η κατασκευή και διαχείρισή 

τους να μη μετατραπούν σε προσοδοφόρα οικονομική δραστηριότητα. 
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6. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, «δεν είναι μέσο 
προώθησης οικονομικής ανάπτυξης».1 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται με 
τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες εγγυήσεις βάσει ενιαίας νομοθεσίας που να καλύπτει τόσο το 
διοικητικό, κοινωνικό, εμπορικό και οικονομικό τομέα όσο και τους τομείς της Δικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων.  

 
Η AEDH σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χειρίζεται όλο και περισσότερα θέματα ασφάλειας -
ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με την προστασία των συνόρων, τον έλεγχο της μετανάστευσης και 
την τρομοκρατία- από μία δυσανάλογη συλλογή δεδομένων και από τη χρήση συστημάτων 
παρακολούθησης (Eurodac, Eurosur, Smart Borders, SIS II, VIS, κ.λπ.). 
 
Επιπλέον, σήμερα, στην εποχή της ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης, το δικαίωμα στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων όλο και πιο συχνά θεωρείται ως μέσο αξιοποίησης από 
την ελεύθερη αγορά παρά ένα θεμελιώδες δικαίωμα. 

 
Ως εκ τούτου, η AEDH ζητά όπως: 
 

- 6.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων παραμείνει θεμελιώδες δικαίωμα και όχι 

«ένα μέσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης» 

- 6.2. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να διασφαλίζεται από ενιαία 

νομοθεσία η οποία να καλύπτει τόσο τον διοικητικό, κοινωνικό, εμπορικό και οικονομικό 

τομέα όσο και τους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. 

- 6.3. Εφαρμοστούν ανεξάρτητα, αποτελεσματικά μέτρα εποπτείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο για τη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων 

- 6.4. Η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων για λόγους ασφαλείας 

περιορίζεται στη βάση των αρχών της νομιμότητας και της αναλογικότητας 

- 6.5. Η χρήση των βιομετρικών στοιχείων ρυθμίζεται αυστηρά και απαγορευτεί η πρόσβαση 

στον ιδιωτικό τομέα 

- 6.6. Η χρήση των καμερών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των καμερών με τις οποίες 

είναι εξοπλισμένα τα μη στελεχωμένα αεροπλάνα (drones) υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση 

και εποπτεία· θα πρέπει να απαιτείται εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από δικαστήριο.  

- 6.7. Η οδηγία 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων από ηλεκτρονικές επικοινωνίες για 

λόγους ασφαλείας, αναθεωρηθεί προς καλύτερη εγγύηση των δικαιωμάτων των πολιτών 

- 6.8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθήσει εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, 

ιδίως εκείνων που απευθύνονται σε ανηλίκους, σχετικά με τους κινδύνους για την ιδιωτική 

ζωή και τα προσωπικά δεδομένα, που οφείλονται στη χρήση των κοινωνικών δικτύων 

ενημέρωσης και του Διαδικτύου. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Βλέπε για παράδειγμα το δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Τα προσωπικά δεδομένα είναι το νέο 
νόμισμα: η αξία των δεδομένων των πολιτών της ΕΕ ήταν €315 δισεκατομμύρια το 2011 [...]» (στο: 

«Μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων: η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η οικοδόμηση της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς». Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Viviane Reding, 17/09/2013 Διαθέσιμο στο: 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-720_en.htm?locale=FR) 

 


