ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ ΚΗ ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ
ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα βηψλνπκε ηε ζπζηεκαηηθή θαηαπάηεζε ησλ
βαζηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ. Ζ κία πιεπξά είλαη ε ζηέξεζε ξεχκαηνο,
λεξνχ, ηξνθήο θαη ζηέγαζεο, θαη ε άιιε ε άλεπ πξνεγνπκέλνπ θαηαζηνιή θαη ν
πεξηνξηζκφο ησλ ειεπζεξηψλ. Ζ δεκνθξαηία είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα κηαο
αμηνπξεπνχο δσήο.
Ζ αηηκσξεζία ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ ρηππνχλ δηαδεισηέο ή ησλ Υξπζαπγηηψλ πνπ
καραηξψλνπλ ή ρηππνχλ έιιελεο θαη κεηαλάζηεο είλαη κέξνο κηαο θαζεκεξηλφηεηαο
ησλ ρξφλσλ ηεο θξίζεο. Μαο αλεζπρεί ε παξνπζία ζηα ζψκαηα αζθαιείαο αιιά θαη
ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ εμηξεκηζηηθψλ εζληθηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ βία έρεη γίλεη
θαζεκεξηλφ θαη δνκηθφ θαηλφκελν. ην φλνκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηάμεο
θαηαπαηνχληαη βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο ηνπ ζπλέξρεζηε θαη ηνπ
ζπλεηαηξίδεζηε, ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθήο δσήο, ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ,
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο.
Πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία, φρη ιηγφηεξε, είλαη ε απάληεζε ζηελ θξίζε. Γνκέο
φπσο ε ηξφηθα είλαη αληηδεκνθξαηηθέο θαη έμσ απφ ηελ ιεγφκελε “επξσπατθή
κέζνδν”. Οη “ΠΡΑΗΝΟΗ – Αιιειεγγχε. Γεκνθξαηία, Οηθνινγία” ζπκθσλνχκε
απφιπηα κε ηε ζέζε ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ (απνθάζεηο Οινκέιεηαο 13/3/2014) φηη ε
ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ ηξφηθα θαη θπξίσο ε πξνψζεζε απφ
απηήλ πνιηηηθψλ πνπ αληηβαίλνπλ ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη αμίεο βξίζθεηαη ζε
πιήξε αληίζεζε κε ηελ ππνρξέσζε ηεο Κνκηζηφλ λα ιεηηνπξγεί σο ζεκαηνθχιαθαο
ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ.
Αλεμέιεγθηνη κεραληζκνί φπσο ε ηξφηθα πνπ επηβάιινπλ πνιηηηθέο πνπ δελ έρνπλ ηελ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ επξσθνηλνβνπιίνπ θαη επηβάιινληαη εθβηαζηηθά ζηα εζληθά
θνηλνβνχιηα ππνβαζκίδνπλ ηε δεκνθξαηία. πκθσλνχκε κε ην Δπξσθνηλνβνχιην
αιιά θαη κε ηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο πνπ δεηάλε λα αληηθαηαζηαζεί ε
ηξφηθα απφ επξσπατθέο δνκέο θαη ζεζκνχο πνπ ζέβνληαη ηε δεκνθξαηία θαη ηα
δηθαηψκαηα θαη βξίζθνληαη ππφ ηελ ζπλερή αμηνιφγεζε θαη ηνλ πιήξε έιεγρν
ηνπ επξσθνηλνβνπιίνπ.
Ζ επίιπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ δελ κπνξεί λα πξνέιζεη κε Πξάμεηο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ή κε αληηδεκνθξαηηθή επηβνιή απνθάζεσλ αιιά κέζα
απφ νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε θαη ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο.

Απαηηνχκε λα γίλεη πξάμε ε απαίηεζε ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ λα ελζσκαησζεί
άκεζα ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ ζε φιεο ηηο δεκνζηνλνκηθέο
πνιηηηθέο θαη λα είλαη ζπκβαηέο φιεο νη πνιηηηθέο κε ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Ζ εληππσζηαθή
ιίζηα εγγπήζεσλ θαη πξνζηαζηψλ απφ ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ζα
πξέπεη λα πινπνηεζεί θαιχηεξα ζηε πξάμε, ζηε θαζεκεξηλή καο δσή, λα κελ
κέλεη κφλν ζηα ραξηηά. Απηφ είλαη αλαγθαίν ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο φπνπ
ηα θξάηε φπσο ε Διιάδα θαηαπαηνχλ κε επθνιία θη αηηκψξεηα βαζηθά δηθαηψκαηα.
Οη Δπξσπαίνη Πξάζηλνη είλαη πεπεηζκέλνη, φηη ην ζεκεξηλφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ
δελ ζηέθεηαη ζην χςνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ αλάπηπμε ηεο Δπξσδψλεο θαη ν έιεγρνο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη
δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ. Υξεηαδφκαζηε θαηάιιειεο δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ
ζα εληζρχνπλ ηε λνκηκφηεηα, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
επξσπατθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο.
Σα αηηήκαηά καο γηα πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία, πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη
πεξηζζφηεξε ινγνδνζία ζε επίπεδν ΔΔ απαηηνχλ ζαθείο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα έρεη ην
δηθαίσκα λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ ζήκεξα έρεη κφλν ε Κνκηζηφλ. Ζ
Δπξψπε δελ κπνξεί απιψο λα πεξηκέλεη απφ ηνπο αξρεγνχο θξαηψλ θαη
θπβεξλήζεσλ ηεο ΔΔ λα ιάβνπλ πεξηνξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ
κφλν ζε πην ηερλνθξαηηθφ έιεγρν. Οη ΠΡΑΗΝΟΗ θαινχλ γηα κηα αλαδηακφξθσζε
ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Απηφ ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα έρεη
θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή,
ελψ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα είλαη ζπλ-λνκνζέηεο ζε απηά ηα ζέκαηα.
Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξεο λνκνζεηηθέο εμνπζίεο
ζπλαπφθαζεο, ελψ ην εζληθφ δηθαίσκα άζθεζεο βέην ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί.
Κάπνηεο απνθάζεηο πξέπεη, απφ ηελ άιιε κεξηά, λα ιακβάλνληαη ζε επίπεδα πην
θνληά ζηνπο πνιίηεο.
Ζ εληνιή θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ
εθπξνζσπνχλ ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Πεξηθεξεηψλ), ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ
(Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή) πξέπεη λα εληζρπζνχλ.
Ζ ΔΔ δελ δηαζέηεη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο
θπξψζεσλ, φηαλ ππάξρνπλ παξαβηάζεηο ησλ αμηψλ καο ζηα θξάηε κέιε. Απηφο είλαη
ν ιφγνο πνπ εκείο νη ΠΡΑΗΝΟΗ ππήξμακε πξσηνπφξνη δεηψληαο ηελ δεκηνπξγία
κηαο Δπηηξνπήο ηεο Κνπεγράγεο ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο ηεο ΔΔ θαη ηελ
Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη νη
δεκνθξαηηθέο απαηηήζεηο πνπ είλαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππνςήθησλ πξνο έληαμε
ζηελ ΔΔ ρσξψλ, δελ ζα αθνινπζνχληαη απφ κηα δηνιίζζεζε ζε απηαξρηζκφ θαη
αληηδεκνθξαηηθέο θαηαζηάζεηο, φηαλ ην θξάηνο εληαρζεί ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.

ε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, απφ ην ηνπηθφ ζην πεξηθεξεηαθφ, θαη απφ ην
εζληθφ ζην επξσπατθφ, νη ΠΡΑΗΝΟΗ δεηάκε ηελ ελίζρπζε αιιειεπηδξάζεσλ θαη
ζπλεξγηψλ, κε ζθνπφ ηελ ζπλδηακφξθσζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο
ζσζηήο εθαξκνγή ηνπο ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο.
Πηζηεχνπκε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ, ε
ινγνδνζία θαη ε δηαθάλεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηε ρψξαο καο φζν θαη
γηα ηελ Δπξψπε ζπλνιηθά. ηηο επξσεθινγέο δεηάκε απφ ηνπο πνιίηεο λα εληζρχζνπλ
ην επξσθνηλνβνχιην θαη ηελ δεκνθξαηία, φρη λα εληζρχζνπλ πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ
κηζνχλ ηε δεκνθξαηία θαη ηα δηθαηψκαηα. Γελ ζέινπκε κηα πνιηηηθή ρσξίο
δεκνθξαηία, κηα θνηλσλία ρσξίο δηθαηψκαηα, κηα Δπξψπε κε δεκνθξαηηθά θαη
θνηλσληθά ειιείκκαηα.
Δξγαδφκαζηε γηα ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα θαζνξίδνπλ απηνί ην κέιινλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, φρη κφλν ςεθίδνληαο θάζε 5 ρξφληα γηα ην επξσθνηλνβνχιην
αιιά θαη εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο ηνπο κέζσ δεκνςεθηζκάησλ, Δπξσπατθψλ
Πξσηνβνπιηψλ Πνιηηψλ, θαζψο θαη κε ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζε
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Τπνζηεξίδνπκε ηελ ζηελφηεξε ζπλεξγαζία
επξσθνηλνβνπιίνπ, εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θνηλνβνπιίσλ αιιά θαη ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Εεηάκε απφ ηνπο πνιίηεο εληζρπκέλε παξνπζία ησλ Πξάζηλσλ ζην λέν
Δπξσθνηλνβνχιην ψζηε λα ππάξμεη ψζεζε ζηε δεκνθξαηία θαη ηα δηθαηψκαηα,
ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ελνπνίεζε κέζσ κηαο λέαο
Δπξσπατθήο πλζήθεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπλεξγαζία Δπξσθνηλνβνπιίνπ,
Δζληθψλ Κνηλνβνπιίσλ, Πεξηθεξεηαθψλ Κνηλνβνπιίσλ θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Οη ΠΡΑΗΝΟΗ ζέινπκε λα δνζεί ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηζρπξφηεξνο ξφινο,
ηδηαίηεξα ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ζηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Θα πξέπεη ην ΔΚ λα εμνπζηνδνηεζεί ψζηε λα ζπλαπνθαζίδεη γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο
ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κέρξη λα θηάζνπκε ζε κηα θνηλσληθή,
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ελνπνίεζε.
Ζ απμαλφκελε επηξξνή πνπ δφζεθε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ηε πλζήθε ηεο
Ληζζαβφλαο ζα πξέπεη λα αζθείηαη ππεχζπλα θαη λα κελ ππνλνκεχεηαη απφ ηα
ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ ιφκππ.
Μεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία είλαη απαξαίηεηε ζε φηη αθνξά ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ, γηα παξάδεηγκα κε ηελ
δεκνζίεπζε φισλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ςεθνθνξηψλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο.
ΜΗΑ ΠΡΑΗΝΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΔΔ
Ζ δεκνθξαηία δελ ηειεηψλεη πνηέ, νχηε είλαη πιήξεο. Δίλαη πεξηζζφηεξν κηα ζπλερήο
πξνζπάζεηα. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη δχν πξνθιήζεηο πνπ
πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ βειηίσζε ηεο θνηλήο δηαδηθαζίαο ιήςεο
απνθάζεσλ. Δκείο ππεξαζπηζηήθακε ην δηθαίσκα ζην λεξφ ελάληηα ζηελ πίεζε
ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Απηνί νη αγψλεο αγγίδνπλ ηνλ ππξήλα ησλ Δπξσπατθψλ
αμηψλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο.

Βαζηθφ ζηνηρείν δεκνθξαηίαο είλαη θαη ε ελίζρπζε ησλ θαηαλαισηψλ ψζηε λα
κπνξνχλ λα θάλνπλ επηινγέο κε βάζε ηελ ζέιεζή ηνπο ζηε βάζε κηαο ζσζηήο
ελεκέξσζεο. Ζ ζεζκηθή ζσξάθηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε
ελίζρπζε θαηαλαισηηθψλ ελψζεσλ είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο δεκνθξαηίαο
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κεγάιε δχλακε πνπ έρνπλ ηζρπξέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο
ζην λα επεξεάζνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ βνχιεζε ησλ θαηαλαισηψλ.
ΥΧΡΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Ζ δεκνθξαηία θαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, γπλαηθψλ θη αλδξψλ, ζεκαίλεη φηη νη
γπλαίθεο είλαη κέξνο ηεο δεκφζηαο δσήο ησλ θνηλσληψλ καο, θαη
ζπλαπνθαζίδνπλ ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηηο εηαηξείεο ζε ίζε βάζε κε ηνπο άληξεο.
Θέινπκε πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία ησλ θχισλ: πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζε ζεζκηθά
φξγαλα ηεο Δπξψπεο θαη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ Δπξσπατθψλ εηαηξεηψλ.
Οη “ΠΡΑΗΝΟΗ- Αιιειεγγχε. Γεκηνπξγία. Οηθνινγία” πηζηεχνπκε φηη έλα ζηνηρείν ηεο
απάληεζεο ηεο ΔΔ ζηελ θξίζε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε
ελζσκάησζε ησλ ζεκάησλ θχινπ θαη ηεο ηζφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα
πνιηηηθήο. Τπνζηεξίδνπκε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε
ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ θαηά 40% ηνπιάρηζηνλ ζηα
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ.
Ωζηφζν, κε ηνλ ζεκεξηλφ ξπζκφ, ζα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 ρξφληα κέρξη ην
λα θαιπθζνχλ φια ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εηαηξηψλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 40% απφ
γπλαίθεο. Εεηάκε, ινηπφλ, λα επηηαρπλζεί ν ξπζκφο απηφο ζε επξσπατθφ επίπεδν
ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε πνζφζησζε ηνπ 40% ην αξγφηεξν κέρξη ην 2020.
Υξεηάδεηαη κηα πην νινθιεξσκέλε πνιηηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο
βίαο ελάληηα ζηηο γπλαίθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηνζέηεζεο επξσπατθήο
Οδεγίαο πνπ ζα πξνηείλεη απνηειεζκαηηθά κέηξα. Ζ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα απαηηεί απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα αλαθεξχμνπλ ην
βηαζκφ θαη ηε ζεμνπαιηθή βία θαηά ησλ γπλαηθψλ εληφο θαη εθηφο γάκνπ σο
έγθιεκα.
πλππνγξάθνπκε ηελ θακπάληα γηα ίζε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ αλδξψλ ζηα
ςεθνδέιηηα (50-50%) θαη ην θάλακε πξάμε κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην
ςεθνδέιηην “ΠΡΑΗΝΟΗ – Αιιειεγγχε. Γεκνθξαηία. Οηθνινγία” ζε πνζνζηφ 43%.
Η ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΣΑΚΣΗΟΤΜΕ
Ο οικολογικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ κοινωνίασ που οραματιηόμαςτε προχποκζτει τον
απόλυτο ςεβαςμό ςτα κεμελιώδθ ανκρώπινα δικαιώματα και τισ προςωπικζσ ελευκερίεσ,
ςτο προςωπικό απόρρθτο, τα ευαίςκθτα δεδομζνα, κακϊσ και ςτθν εμβάκυνςθ και
εμπζδωςθ τθσ ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ.
Η “Χρυςι Αυγι” και οι πρακτικζσ του μίςουσ ζγιναν ανεκτζσ για πολλά χρόνια ςτο πλαίςιο
μικροκομματικϊν λογικϊν και χρθςιμοποιικθκαν από το ςφςτθμα και τισ ςυντθρθτικζσ
κυβερνιςεισ για να περάςουν ακραία καταςταλτικά μζτρα που μερικά χρόνια πριν κα
φαίνονταν αδιανόθτα. Η λιτότθτα και θ αγανάκτθςθ δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για τθν
ανοχι μζρουσ τθσ κοινωνίασ ςε εγκλθματικζσ και νεοναηιςτικζσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ,
για τθν ανάδειξθ του υποκόςμου ςε παράγοντα πολιτικισ.

Δεν υπάρχει Δθμοκρατία χωρίσ αποδοχι του διαφορετικοφ και διαςφάλιςθ των
δικαιωμάτων και δεν υπάρχει βιώςιμθ, ουςιαςτικι ευθμερία χωρίσ πραγματικι
ελευκερία και δθμοκρατία. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα θ αποδοχι του ρατςιςμοφ, τθσ
βίασ και του “αίματοσ” ςτο όνομα τθσ οργισ των πολιτϊν. Θζλουμε να μεταςχθματίςουμε
τθν οργι ςε ςυνειδθτι δζςμευςθ για ουςιαςτικοποίθςθ τθσ δθμοκρατίασ, δίκαιεσ λφςεισ
ςτα προβλιματα, ενίςχυςθ τθσ κουλτοφρασ ςεβαςμοφ του διαφορετικοφ.
ΟΗ ΠΟΛΗΣΔ Χ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ
Οη ΠΡΑΗΝΟΗ ζε επξσπατθφ επίπεδν ζέινπκε λα εληζρχζνπκε ηε δπλαηφηεηα ησλ
Δπξσπαίσλ πνιηηψλ λα επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Δξγαδφκαζηε γηα κηα
πην ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία. Οη Δπξσπαίνη πνιίηεο ζα πξέπεη φλησο, λα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπλ γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο – θαη λα έρνπλ
ηειηθφ ιφγν κέζσ παλεπξσπατθψλ δεκνςεθηζκάησλ.
Βνεζήζακε ζηελ ζέζπηζε ηεο “Δπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο Πνιηηψλ”, ε νπνία
επηηξέπεη ζε φινπο ηνπ πνιίηεο ηεο ΔΔ λα δεηνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα
ππνβάιιεη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο. πκβάιακε ζεκαληηθά ζηελ κεγάιε επηηπρία ηεο
Δπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο Πνιηηψλ “Γηθαίσκα γηα ην λεξφ” (1.850.000 ππνγξαθέο)
Δίλαη ψξα ηψξα λα θάλνπκε ην επφκελν βήκα. Θέινπκε λα δηεπξχλνπκε ην ζθνπφ
ηεο “Δπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο Πνιηηψλ” θαη λα ηελ θάλνπκε πην απνηειεζκαηηθή
θαη θηιηθή πξνο ηνπο πνιίηεο. Θέινπκε επίζεο λα δεκηνπξγεζεί ε λνκηθή βάζε
γηα παλεπξσπατθά δεκνςεθίζκαηα θαη κεηά απφ πξσηνβνπιία πνιηηψλ.
Όηαλ νη πνιίηεο ζηεξνχληαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε έλα θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ,
ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε έλδηθα κέζα απφ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο
ρψξαο ηνπο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπιινγηθή πξνζθπγή ζην
Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ΔΚΓΖΜΟΚΡΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΟΦΖ ΜΑ
Εεηάκε δεκνθξαηία ζηα ζέκαηα δηαηξνθήο θαη ζπφξσλ, ψζηε νη πνιίηεο λα
αλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηξνθήο ηνπο, θαη λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δίθαηα θαη
βηψζηκα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη ησλ ζπφξσλ
θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Τπνζηεξίδνπκε ηηο θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο γηα
πξνψζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζπφξσλ θαη ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαζψο θαη γηα
ηελ απεμάξηεζε ησλ γεσξγψλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ αγξνρεκηθψλ
βηνκεραληψλ πνπ ειέγρνπλ ηνπο ζπφξνπο θαη ηα θπηνθάξκαθα. Δίκαζηε πιήξσο
αληίζεηνη κε ηελ πξνζπάζεηα αληηδεκνθξαηηθήο επηβνιήο ησλ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλσλ θαιιηεξγεηψλ (κεηαιιαγκέλα) παξά ηελ αληίζεζε ζε απηέο ηεο
κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ, ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ.
Οη ΠΡΑΗΝΟΗ ζα ζπλερίζνπκε λα πνιεκάκε ζθιεξά θαηά ησλ θαζηεξσκέλσλ θαη
θαινπιεξσκέλσλ ιφκππ, φπσο απηά ηεο αγξνηνρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ
γηγαληηαίσλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο ζπφξσλ.
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΑΣΖ

Οη “ΠΡΑΗΝΟΗ- Αιιειεγγχε. Γεκηνπξγία. Οηθνινγία” εξγαδφκαζηε γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο δηαθάλεηαο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην (θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ) κέρξη ην
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία.
Ζ ΔΔ ρξεηάδεηαη κηα απνηειεζκαηηθφηεξε πνιηηηθή θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη πην
απνηειεζκαηηθά κέζα θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο
δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Ζ
δηαθζνξά δελ πεξηνξίδεη κφλν ηνπο δηαζέζηκνπο δεκφζηνπο πφξνπο αιιά θαη
απαμηψλεη ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηε δεκνθξαηία. Μφλν ζηελ Δπξψπε ην
θφζηνο εμαηηίαο θαηλνκέλσλ δηαθνξάο αλέξρεηαη ζε 120 δηο εηεζίσο φζν
πεξίπνπ θαη ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ.
Τπνζέζεηο δηαθζνξάο πνπ αθνξνχλ ππαιιήινπο ηεο ΔΔ ή θαη επξσβνπιεπηέο
πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε απνθαζηζηηθφηεηα. Γελ πξέπεη λα αλερφκαζηε νη
κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα επεξεάδνπλ ππεξβνιηθά ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Οη ΠΡΑΗΝΟΗ αγσληδφκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ην θαηλφκελν ηεο
«πεξηζηξεθφκελεο πφξηαο» δειαδή ην γεγνλφο φηη πςειφβαζκνη γξαθεηνθξάηεο θαη
πνιηηηθνί φηαλ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζε επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα
πξνζιακβάλνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε ηηο ππνζέζεηο ησλ
νπνίσλ έρνπλ αζρνιεζεί σο πνιηηηθά πξφζσπα.
Οη ΠΡΑΗΝΟΗ ζέινπκε λα δηαθπιάμνπκε ηε δεκνθξαηία απφ ηε δηαθζνξά,
ζεζπίδνληαο ηζρπξνχο θαλφλεο θαη δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ εθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ.
Οη ΠΡΑΗΝΟΗ ζέινπκε λα δψζνπκε ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζην
Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην ηζρπξφηεξα εξγαιεία γηα λα ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν δαπαλνχληαη νη πφξνη ηεο ΔΔ, θαη λα δξάζνπλ θαηά ηεο δηαθζνξάο ηφζν
ζην πιαίζην ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ζνβαξψλ
πξνβιεκάησλ εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ.
ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΔ
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ πξέπεη λα απμεζεί θαη ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη, θπξίσο, ζε
έλα ζχζηεκα ηδίσλ πφξσλ, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελφο “θφξνπ ζηνλ άλζξαθα” ή
/θαη ζηελ ελέξγεηα, ε κε ηνλ Φφξν επί ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ πλαιιαγψλ, γηα λα
κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηηο εζληθέο ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο. Απηφ είλαη θαη ζέκα
δεκνθξαηίαο, λα κελ κπνξνχλ δειαδή νη ηζρπξέο ρψξεο λα επηβάιινπλ κε
εθβηαζκνχο ηηο απφςεηο ηνπο, επεηδή ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ επξσπατθφ
πξνυπνινγηζκφ.
Οη δηαθπβεξλεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ Κ-Μ ηεο ΔΔ πνιχ ζπρλά παξαβιέπνπλ ην
θνηλφ ζπκθέξνλ, φπσο ζπλέβε ην 2013 ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, νη νπνίεο απέηπραλ λα πηνζεηήζνπλ απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θξίζεο. Έηζη γηα πξψηε θνξά ζα έρνπκε κεησκέλν επξσπατθφ
πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ζε ζρέζε κε ην δηάζηεκα 20072013, αλ
θαη νη αλάγθεο είλαη απμεκέλεο θαη ηα θξάηε κέιε πεξηζζφηεξα. Αλ ε απφθαζε
ιακβάλνληαλ απφ ην επξσθνηλνβνχιην απηή ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή.

Οη ΠΡΑΗΝΟΗ έρνπκε αγσληζηεί ζθιεξά γηα ινγνδνζία θαη δηαθάλεηα θαζψο θαη
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
ΥΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ
Οη ΠΡΑΗΝΟΗ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ
αγψλα γηα ηα ςεθηαθά δηθαηψκαηα. Βνεζήζακε λα ζηακαηήζεη ε ζπλζήθε ACTA
(Δκπνξηθή ζπκθσλία θαηαπνιέκεζεο ηεο παξαπνίεζεο) πνπ απεηινχζε ηελ
ειεπζεξία καο. Αγσληδφκαζηε γηα κηα ηζρπξή επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή θαη
ηελ απζηεξή νπδεηεξφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Τπνζηεξίδνπκε ηελ δηαζθάιηζε ησλ
ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ κέζα θαη απφ ηελ επξεία ρξήζε
ζπζηεκάησλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, αλνηρηνχ θψδηθα, θαζψο θαη αλνηρηψλ
πξνηχπσλ θαη αδεηψλ ρξήζεο. Ζ ηζνηηκία ησλ πνιηηψλ απαηηεί αμηφπηζην δηαδίθηπν
θαη ζηελ χπαηζξν.
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα αλήθνπλ ζηνπο πνιίηεο, φρη ζηηο εηαηξείεο ή ζηηο
θπβεξλήζεηο. Ζ ηδησηηθή δσή ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη. Ο λφκνο γηα ηελ
δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο ππνρξεψλεη ηνπο παξφρνπο ηειεπηθνηλσληψλ
λα απνζεθεχνπλ ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε απηνχο πνπ επηθνηλσλνχλ νη πνιίηεο, είλαη
έλα ζνβαξφ ιάζνο θαη πξέπεη λα θαηαξγεζεί.
Γελ ππάξρεη εζληθή αζθάιεηα ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ, δελ πξνζηαηεχεηαη
ε εζληθή αζθάιεηα παξαβηάδνληαο ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηα ζεκειηψδε
δηθαηψκαηα. Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ππεξεζίεο εζληθήο
αζθάιεηαο εξγάδνληαη πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ, γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ
πνιηηψλ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ φισλ.
Ο λφνπληελ καο άλνημε ηα κάηηα γηα ηηο καδηθέο παξαθνινπζήζεηο απφ ηελ
ππεξεζία αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ. Οθείινπκε λα ηνλ πξνζηαηέςνπκε παξέρνληαο
ηνπ άζπιν ζηελ ΔΔ. ΟΗ Πξάζηλνη ηνλ πξνηείλακε γηα βξαβείν Εαράξσθ αιιά θαη
βξαβείν Νφκπει γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ.
ΠΡΟΑΠΗΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο
αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ
θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Οη Πξάζηλνη δελ είλαη θαηξνζθφπνη ζε φηη αθνξά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ο
πινπξαιηζκφο, ε απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ, ε αλνρή, ε δηθαηνζχλε, ε
αιιειεγγχε θαη ε ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πξέπεη λα επηθξαηήζνπλ
γηα λα είλαη ε δεκνθξαηία πνηνηηθή. Δίλαη ζέκα ζηαζεξψλ αμηψλ, φρη επθαηξηαθήο
πξνζέγγηζεο θαη ειαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπο.
Οη ΠΡΑΗΝΟΗ ζα πηέζνπκε γηα απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, ψζηε
λα μεπεξαζηνχλ ηέηνηα αδηθίεο, θαη ππνζηεξίδνπκε εδψ θαη πνιχ θαηξφ ηελ επέθηαζε
ησλ Οδεγηψλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. Εεηάκε ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ

ησλ νκνθπιφθηισλ λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη ρσξίο δηαθξίζεηο αιιά θαη λα
παληξεχνληαη φηαλ ην επηζπκνχλ θαη λα έρνπλ ηζφηηκα δηθαηψκαηα ζπκβίσζεο.
Ζ δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα είλαη εθδηθεηηθή αιιά λα βνεζάεη αθφκα θαη ηνπο
εγθιεκαηίεο λα επαλεληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία κέζσ βειηησκέλσλ κεζφδσλ
ζσθξνληζκνχ. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο θπιαθέο δελ πξέπεη λα είλαη
απάλζξσπεο ελψ έλα βήκα απνζπκθφξεζεο ησλ θπιαθψλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ
εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφδνζεο πνηλψλ θαη' αλαινγία κε ηα Δπξσπατθά
πξφηππα.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΑΙΜΕΝΗ ΣΗΝ ΚΑΛΟΤΝΗ, ΣΗΝ ΑΝΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΣΟΝ
ΑΛΛΗΛΟΕΒΑΜΟ, ΣΗ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ, ΣΟ ΜΟΙΡΑΜΑ, ΣΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΑ.

Σι ζχουμε καταφζρει ήδη ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο:
Κατορκϊςαμε να κινθτοποιιςουμε ευρείεσ δυνάμεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν κατά τθσ
Εμπορικισ Συμφωνίασ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Παραποίθςθσ/απομίμθςθσ (ACTA), θ
οποία κα είχε ωσ αποτζλεςμα τον περιοριςμό τθσ ελευκερίασ ςτο διαδίκτυο και του
δικαιϊματοσ ςτο ιδιωτικό απόρρθτο.
Κατορκϊςαμε να αντιςτακοφμε ςτθ ςυμφωνία SWIFT, θ οποία ρυκμίηει τθ διαβίβαςθ
χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων ςτισ υπθρεςίεσ των ΗΠΑ, κακϊσ και ςτθ ςυμφωνία PNR,
βάςει τθσ οποίασ διαβιβάηονται προςωπικά ςτοιχεία επιβατϊν ςε κρατικζσ αρχζσ.
Επικρίνοντασ τισ νομοκετικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν Ουγγαρία, επιςτιςαμε τθν προςοχι
ςτθν ανάγκθ ςεβαςμοφ των βαςικϊν αξιϊν τθσ ΕΕ, ηθτϊντασ μια «ατηζντα επαγρφπνθςθσ»
που κα παρακολουκείται από τα κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ ςε περιπτϊςεισ παραβιάςεων των
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων.
Προωκιςαμε ενεργά τουσ φακζλουσ για τθν ίςθ αμοιβι και εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν
ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια.
Σε ςυνζχεια του περιςτατικοφ με τθν εφθμερίδα Sunday Times και τθσ υπόκεςθσ Dalligate, θ
Ομάδα των Πραςίνων/ΕΕΣ κατόρκωςε να αποςπάςει τθ ςυμφωνία των υπόλοιπων ομάδων
ςχετικά με τον κϊδικα δεοντολογίασ των βουλευτϊν του Ευρωκοινοβουλίου, κακιςτϊντασ
τουσ δεςμευτικοφσ για τουσ ευρωβουλευτζσ κανόνεσ για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια
από τουσ πλζον αυςτθροφσ παγκοςμίωσ, παρότι ο κϊδικασ δεν προβλζπει ακόμα ποινικά
μζςα κατά τθσ δωροδοκίασ.
Εξαςφαλίςαμε ότι θ ςυηιτθςθ για τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και τθν
πειρατεία παραμζνει ανοικτι, ςε μια προςπάκεια να επιτευχκεί ιςορροπία μεταξφ των
διαφόρων κζςεων και ςυμφερόντων ςτον τομζα τθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ.
Η ΑΠΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΤΗ, ΕΛΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΤΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΤ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΕΟΝΑΖΙ

