ΨΗΦΙΣΜΑ
για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ∆ικαστών για τη
∆ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL].
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ- ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τον Ιούνιο 1985, µια οµάδα ευρωπαίων δικαστικών λειτουργών ίδρυσε την Ένωση
Ευρωπαίων ∆ικαστών για τη ∆ηµοκρατία και τις Ελευθερίες [MEDEL]. Η Ένωση
στηρίχθηκε στην βαθειά πεποίθηση ότι η ενωµένη Ευρώπη δεν θα πρέπει να
περιοριστεί στις ελεύθερες αγορές, αλλά να στηρίζεται στην προάσπιση του
Κράτους ∆ικαίου και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Η Ευρώπη 30 χρόνια αργότερα, διαµορφώθηκε έτσι που δύσκολα θα
φαντάζονταν κανείς τότε. Απολυταρχικά καθεστώτα εξέπεσαν, η δηµοκρατία
εξαπλώθηκε, τα σύνορα άνοιξαν και η Ενωµένη Ευρώπη περιλαµβάνει κάποια
νέα Κράτη-µέλη. Παρόλα αυτά, η προστασία και η προάσπιση των θεµελιωδών
δικαιωµάτων είναι σήµερα, όπως και τότε, ένας συνεχής και ουσιαστικός αγώνας,
αφού η πρόοδος για µια δηµοκρατική διοίκηση δεν εξελίχθηκε όπως θα έπρεπε.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΕΥΡΩΠΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Στον πρόλογο του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων διακηρύσσεται ότι « Η
Ένωση ιδρύθηκε και στηρίζεται στις αδιαίρετες, οικουµενικές αξίες της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης»
και ότι « η απόλαυση αυτών των δικαιωµάτων εµπερικλείει ευθύνες και
υποχρεώσεις σχετικά µε τους άλλους ανθρώπους, την ανθρώπινη κοινότητα και
τις µελλοντικές γενεές.

Η αλληλεγγύη πρέπει να µην είναι µια λέξη χωρίς νόηµα –οι ευρωπαϊκές
πολιτικές πρέπει να συµβαδίζουν µε τις αρχές του Χάρτη των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Εντούτοις οι ευρωπαϊκοί θεσµοί και οι Κυβερνήσεις δεν πρέπει να
επιβάλλουν στα κράτη-µέλη και στους πληθυσµούς, αντιδηµοκρατικές πολιτικές,
που παραβιάζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα, ιδιαίτερα τα κοινωνικά δικαιώµατα,,
που αποκτήθηκαν µετά από µακρύς και συνεχείς αγώνες πολλών χρόνων ή
πολιτικές, που µπορεί να ταπεινώνουν ολόκληρα έθνη, στερώντας τους την εθνική
υπερηφάνεια και την ελπίδα να οικοδοµήσουν µια αξιοπρεπή ζωή στην χώρα
τους.
Οι Ευρωπαϊκοί Θεσµοί δεν πρέπει να προωθούν µειώσεις µισθών και περικοπές
των κοινωνικών προνοµίων των εργαζοµένων και να δυσκολεύουν το µέλλον των
νεώτερων γενεών, ενώ παραµένουν σιωπηλοί όταν εταιρείες χρησιµοποιούν
φορολογικούς παράδεισους, µερικούς από τους οποίους µέσα στην ευρωπαϊκή
ένωση και Τράπεζες και χρηµατοοικονοµικά έσοδα προστατεύονται περισσότερο
από τον ευρωπαϊκό λαό.
Η Ευρώπη χρειάζεται µια «Νέα Συµφωνία», η οποία θα µπορούσε να έχει µορφή
δικαιοδοτικής εγγύησης για τα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα.
Όπως επεσήµανε η MEDEL το 2012 στο Μανιφέστο της Vilamoura, τα τρέχοντα
προβλήµατα της Ευρώπης δεν εγείρονται εξαιτίας της εφαρµογής των
κοινωνικών δικαιωµάτων και η οικονοµική κρίση δεν µπορεί να αιτιολογήσει
επανεξέταση των κοινωνικών ωφελειών.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ
Η Ευρώπη πρέπει να είναι πολυπολιτισµική µε ελευθερίες για όλους, ανεξάρτητα
από την προέλευσή , την εθνικότητά, την φυλή, την θρησκεία ή τον σεξουαλικό
προσανατολισµό.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει ενεργά να συνεισφέρουν στην καθιέρωση
δίκαιων και ίσων προϋποθέσεων για όλους, όσους διαβιούν και εργάζονται στην
Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών µεταναστών, οι οποίοι
αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και ένα ειρηνικό µέλλον. Οι Ευρωπαϊκοί
θεσµοί δεν πρέπει να παραµένουν παθητικοί στην τραγωδία, που εκτυλίσσεται
στις ακτές της.
Όπως διακήρυξε η MEDEL το 2013, η ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική
πρέπει να εστιάζεται όχι µόνον στην ασφάλεια, αλλά κυρίως σε ανθρωπιστικούς
λόγους. Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκάθαρων και
δίκαιων µεταναστευτικών κανόνων.
Ο αγώνας για αξιοπρέπεια είναι ένας αγώνας για όλη την ανθρωπότητα.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΟΙΝΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο σεβασµός για τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου, και η προστασία και η
προάσπιση για µια ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι από τους κυρίαρχους σκοπούς
της MEDEL. Με µια µόνον ανεξάρτητη, προσιτή και αποτελεσµατική δικαστική
εξουσία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα των πολιτών µπορούν να είναι πραγµατικά
προστατευµένα και εγγυηµένα.
Η MEDEL στην διακήρυξη του Μαΐου 2014, υπογράµµισε ότι το δικαίωµα σε
ανεξάρτητα δικαστήρια είναι ένα θεµελιώδες δικαίωµα. Η ενωµένη Ευρώπη
πρέπει να οικοδοµείται, στηριζόµενη στα δικαιώµατα των πολιτών, που
προστατεύονται από µια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και όχι σε χρηµατοοικονοµικές
αγορές, που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση.

Αυτά τα θεµελιώδη δικαιώµατα και οι δηµοκρατικές ελευθερίες θα
προστατευτούν µόνον µε µια αυστηρή διάκριση µεταξύ της εκτελεστικής και της
δικαστικής εξουσίας. Τα µέτρα που αναφέρονται σε ελευθερίες,
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων επιτήρησης και υποκλοπής των προσωπικών
δεδοµένων, πρέπει να ελέγχονται από δικαστές.
Οµοίως, δικαστές και όχι διαιτητές, πρέπει να διεξάγουν τις δίκες µεταξύ των
εταιριών και των κρατών –µελών της ευρωπαϊκής ένωσης. Το σχέδιο του
«∆ιατλαντικού Εµπορίου και των επενδύσεων εταιρικής σχέσης» [TTIP], το οποίο
προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις διαιτητικά δικαστήρια, µπορεί να οδηγήσουν
στην απόρριψη νόµων, που έχουν δηµοκρατικά ψηφιστεί.
Σε µια όλο και πιο ενοποιηµένη Ευρώπη, η απουσία κοινών κανόνων, σχετικά µε
την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι µια σοβαρή απειλή για τα δικαιώµατα των
πολιτών. Η δικαστική εξουσία στην Ευρώπη πρέπει να κινηθεί από την
συνεργασία στην ενσωµάτωση.
Οι ευρωπαίοι δικαστικοί λειτουργοί συνεργάζονται σήµερα έτσι ώστε να
εφαρµόζεται άµεσα η ευρωπαϊκή νοµοθεσία και η νοµολογία των ευρωπαϊκών
δικαστηρίων του Λουξεµβούργου και του Στραβούργου.
Έχοντας επιτύχει αµοιβαία εµπιστοσύνη και καθηµερινές σχέσεις είναι τώρα η
κατάλληλη χρονική περίοδος να βγούµε στο προσκήνιο της συνεργασίας, µε
σκοπό την ολοκληρωτική ένωση της δικαστικής εξουσίας στην Ευρώπη.
Κάποιοι κοινοί νόµοι για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης,
σχετικά µε την διοίκηση και την απόδοση ευθυνών, τον διορισµό των δικαστών ή
τον ρόλο και την αυτονοµία των εισαγγελέων, ως και την πρόσβαση των πολιτών
στην δικαιοσύνη, είναι απαραίτητοι και αποσκοπούν σε δικαστική ανεξαρτησία
και δίκαιη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Μόνο µε αυτό τον τρόπο, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώµατά
τους θα προστατεύονται από µια αληθινά κοινή δικαιοσύνη.

