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Το δικαίωμα αναφοράς

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με
τη μορφή καταγγελίας ή αιτήματος, για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφορές εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αποφαίνεται σχετικά με το παραδεκτό τους και
αναλαμβάνει την εξέτασή τους.

Νομική βάση

Άρθρο 20 και άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
άρθρο 44 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι

Το δικαίωμα αναφοράς θεσπίστηκε για να παράσχει στους ευρωπαίους πολίτες και τους
κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν απλό τρόπο επικοινωνίας με τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ σε σχέση με αιτήματα ή καταγγελίες.

Επιτεύγματα

Α. Αρχές (άρθρο 227 ΣΛΕΕ)
1. Ποιος έχει δικαίωμα αναφοράς
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί
ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούνται να υποβάλλουν, ατομικά ή
ομαδικά, αναφορές στο Κοινοβούλιο.
2. Πεδίο
Προκειμένου να είναι παραδεκτές, οι αναφορές πρέπει να έχουν ως αντικείμενο θέματα
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αφορούν άμεσα τους
αναφέροντες. Αυτή η τελευταία προϋπόθεση έχει ευρύτατα περιθώρια ερμηνείας.
Β. Διαδικασία εξέτασης
Η διαδικασία εξέτασης καθορίζεται από τα άρθρα 215 έως 218 του Κανονισμού του
Κοινοβουλίου, και από το Παράρτημα VI (XX) αυτού, που παρέχουν σχετική αρμοδιότητα σε
κοινοβουλευτική επιτροπή, την Επιτροπή Αναφορών.
1. Παραδεκτό ως προς τον τύπο
Οι αναφορές πρέπει να περιέχουν το όνομα, την ιθαγένεια και τη διεύθυνση καθενός από τους
αναφέροντες και πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης αναφορών ΕΚ.
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2. Παραδεκτό ως προς την ουσία
Οι αναφορές που πληρούν αυτές τις τυπικές προϋποθέσεις παραπέμπονται στην Επιτροπή
Αναφορών, η οποία πρώτα αποφασίζει εάν είναι παραδεκτές. Για τον σκοπό αυτό, εξετάζει
αν το θέμα εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν αυτό δεν
συμβαίνει, η αναφορά κηρύσσεται μη παραδεκτή. Η απόφαση για το μη παραδεκτό, μαζί
με την αιτιολόγησή της, κοινοποιείται στον αναφέροντα. Στους αναφέροντες γίνεται συχνά η
σύσταση να απευθυνθούν σε κάποια άλλη εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή αρχή. Η ανάλυση των
στατιστικών στοιχείων δείχνει ότι για την πλειονότητα των αναφορών που χαρακτηρίζονται μη
παραδεκτές αιτία είναι η σύγχυση μεταξύ ενωσιακών και εθνικών αρμοδιοτήτων, καθώς και
μεταξύ των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων για ανάληψη δράσης και αποκατάσταση της ΕΕ
και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Εξέταση των αναφορών
Η Επιτροπή Αναφορών ζητεί συνήθως από την Επιτροπή να της παράσχει σχετικές πληροφορίες
ή να γνωμοδοτήσει για τα θέματα που εγείρει ο αναφέρων. Μερικές φορές απευθύνεται και
σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ιδίως όταν πρόκειται για αναφορές που αποσκοπούν
στην τροποποίηση ισχύουσας νομοθεσίας. Η Επιτροπή Αναφορών μπορεί επίσης να οργανώνει
ακροάσεις (κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο έχουν πραγματοποιηθεί ακροάσεις
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, το δικαίωμα αναφοράς, τις αναπηρίες,
το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τη διαφάνεια και την ελευθερία
πληροφόρησης, την ιθαγένεια της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία) ή να αποστέλλει μέλη
της σε διερευνητικές επισκέψεις (έχουν πραγματοποιηθεί διερευνητικές επισκέψεις κατά την
τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία και στη Σλοβακία).
Μετά τη συγκέντρωση επαρκών πληροφοριών, η αναφορά εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη
συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών, στην οποία καλείται να συμμετάσχει ο/η αναφέρων/
ουσα, η Επιτροπή και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Κατά τη συνεδρίαση, ο/η αναφέρων/
ουσα παρουσιάζει την αναφορά του/της, η Επιτροπή εκθέτει την άποψή της προφορικά και
σχολιάζει τη γραπτή της απάντηση στα θέματα που εγείρει η αναφορά και οι εκπρόσωποι των
οικείων κρατών μελών μπορούν να λάβουν τον λόγο εάν το επιθυμούν. Τα μέλη της Επιτροπής
Αναφορών έχουν τότε την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις στον εκπρόσωπο της Επιτροπής και
στον/στην αναφέροντα/ουσα.
3. Αποτέλεσμα
Ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση:
— Αν η αναφορά αποτελεί ειδική περίπτωση που απαιτεί ατομική εξέταση, η Επιτροπή

Αναφορών μπορεί να έλθει σε επαφή με τα αρμόδια όργανα ή τις αρμόδιες αρχές ή να
παρέμβει μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για
επίλυση του θέματος.

— Αν η αναφορά έχει σχέση με θέμα γενικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα αν η Επιτροπή
διαπιστώσει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, μπορεί να κινηθεί διαδικασία επί
παραβάσει. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε απόφαση του Δικαστηρίου την οποία θα
μπορέσει να επικαλεστεί στη συνέχεια ο αναφέρων.

— Η αναφορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη πολιτικής δράσης εκ μέρους του
Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής.

Σε κάθε περίπτωση, ο αναφέρων λαμβάνει απάντηση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα της
αναληφθείσας δράσης.
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Γ. Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015 συντάχθηκε από την Ángela Vallina (GUE/NGL,
Ισπανία) και εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 15 Δεκεμβρίου 2016. Η έκθεση υπογραμμίζει
ότι οι αναφορές είναι βασικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας και επιτρέπουν τον
εντοπισμό κενών και παραβιάσεων κατά τη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό
δίκαιο των κρατών μελών και την εφαρμογή της. Το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι ορισμένες
αναφορές έχουν οδηγήσει στην ανάληψη νομοθετικής ή πολιτικής δράσης, σε υποθέσεις EU
Pilot, προδικαστικές αποφάσεις ή διαδικασίες επί παραβάσει, και καλεί την Επιτροπή να
διαδραματίσει έναν πιο προορατικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση της αποτελεσματικής
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ζητεί
επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις ενέργειές της κατά κρατών μελών σχετικά
με πιθανές παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως όταν αυτές δρομολογούνται βάσει
αναφορών. Το 2015 η Επιτροπή Αναφορών ήταν ιδιαιτέρως ενεργή στους τομείς των
θεμελιωδών δικαιωμάτων (αναπηρίες, δικαιώματα των παιδιών, διακρίσεις, μειονότητες,
πρόσβαση στη δικαιοσύνη), του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων, της
εσωτερικής αγοράς, των εργασιακών σχέσεων, της μετανάστευσης, των εμπορικών συμφωνιών,
της δημόσιας υγείας, της νομοθεσίας για τις υποθήκες και των χρηματοπιστωτικών προϊόντων
υψηλού κινδύνου στην Ισπανία. Οι διερευνητικές επισκέψεις, οι δημόσιες ακροάσεις, η
ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης για την υποβολή αναφορών και του SOLVIT, όπως επίσης
η συνεργασία και ο διάλογος με εθνικά κοινοβούλια και αρχές — ιδίως με τον Ευρωπαίο
Διαμεσολαβητή — αναφέρονται ως μέσα για τη διασφάλιση της αντιμετώπισης και της
επίλυσης των θεμάτων που θίγουν οι πολίτες στις αναφορές.

Ετήσιος αριθμός αναφορών που λαμβάνει το Κοινοβούλιο

Κοινοβουλευτικό
έτος

Συνολικός
αριθμός[1] Παραδεκτές Μη παραδεκτές

2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Κυριότερα αντικείμενα των αναφορών

2015 2014

Αντικείμενο Αριθμός
αναφορών % Αντικείμενο Αριθμός

αναφορών %

Περιβάλλον 174 9,2 Δικαιοσύνη 300 8,3
Δικαιοσύνη 142 7,5 Περιβάλλον 284 7,8

[1]Το άθροισμα των παραδεκτών και μη παραδεκτών αναφορών ορισμένες φορές διαφέρει από τον συνολικό αριθμό αναφορών που υποβάλλονται, καθώς
η απόφαση σχετικά με το παραδεκτό ενδέχεται να μην έχει ακόμα ληφθεί για κάποιες αναφορές.
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Εσωτερική
αγορά 139 7,3 Εσωτερική

αγορά 266 7,3

Θεμελιώδη
δικαιώματα 84 4,4 Θεμελιώδη

δικαιώματα 208 5,7

Μεταφορές 84 4,4 Υγεία 173 4,8

Υγεία 78 4,1 Κοινωνικά
θέματα 158 4,4

Απασχόληση 74 3,9 Μεταφορές 117 3,2
Κοινωνικά
θέματα 60 3,2 Εκπαίδευση και

πολιτισμός 113 3,1

Εκπαίδευση και
πολιτισμός 57 3,0 Απασχόληση 108 3,0

Περιουσίες και
επιστροφή τους 32 1,7 Περιουσίες και

επιστροφή τους 55 1,5

Λοιπά 974 51,3 Λοιπά 1 844 50,9

Αριθμός αναφορών ανά χώρα

2015 2014

Χώρα Αριθμός
αναφορών % Χώρα Αριθμός

αναφορών %

Ευρωπαϊκή
Ένωση 491 29,7 Ευρωπαϊκή

Ένωση 908 28,9

Ισπανία 213 12,9 Ισπανία 449 14,3
Ιταλία 203 12,3 Γερμανία 271 8,6
Γερμανία 153 9,3 Ιταλία 248 7,9
Ρουμανία 104 6,3 Ρουμανία 199 6,3

Πολωνία 57 3,5 Ηνωμένο
Βασίλειο 109 3,5

Λοιπά 431 26,0 Λοιπά 1 071 34,0

Τρόπος υποβολής αναφορών

2015 2014
Τρόπος
υποβολής της
αναφοράς

Αριθμός
αναφορών %

Τρόπος
υποβολής της
αναφοράς

Αριθμός
αναφορών %

Ηλεκτρ.
ταχυδρ. 992 69,3 Ηλεκτρ.

ταχυδρ. 2 174 80

Επιστολή 439 30,7 Επιστολή 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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