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Το δικαίωμα αναφοράς

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, κάθε πολίτης της ΕΕ και όλα
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ έχουν
το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορά 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 τον περαιτέρω χειρισμό τους.

Νομική βάση

Άρθρα 20, 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι

Το δικαίωμα αναφοράς παρέχει στους πολίτες και τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με έναν απλό τρόπο δυνατότητα να απευθύνονται με καταγγελίες ή αιτήματα
για ανάληψη δράσης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Επιτεύγματα

Α. Επιλεξιμότητα και απαιτήσεις (άρθρο 227 ΣΛΕΕ)
Οι πολίτες της ΕΕ, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την
καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούνται να υποβάλλουν, ατομικά ή από
κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά στο Κοινοβούλιο.
Προκειμένου να είναι παραδεκτές, οι αναφορές πρέπει να έχουν ως αντικείμενο θέματα
που εμπίπτουν στους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ και να αφορούν άμεσα τον
αναφέροντα. Η τελευταία προϋπόθεση ερμηνεύεται διασταλτικά.
Β. Διαδικασία εξέτασης
Η διαδικασία εξέτασης των αναφορών καθορίζεται στα άρθρα 226 έως 230 και στο
Παράρτημα VI (XX) του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, τα οποία απονέμουν σχετική
αρμοδιότητα σε κοινοβουλευτική επιτροπή, την Επιτροπή Αναφορών.
1. Τυπικές απαιτήσεις
Οι αναφορές πρέπει να περιέχουν το όνομα, την ιθαγένεια και τη διεύθυνση κάθε
αναφέροντος και να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης. Μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
αναφορών του Κοινοβουλίου είτε ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή.
2. Κατ' ουσία παραδεκτό
Οι αναφορές που πληρούν αυτές τις τυπικές προϋποθέσεις παραπέμπονται στην
Επιτροπή Αναφορών, η οποία πρέπει πρώτα να αποφασίσει εάν είναι παραδεκτές.
Για τον σκοπό αυτό, εξετάζει αν το αντικείμενο της αναφοράς εμπίπτει στους τομείς
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, η αναφορά
κρίνεται μη παραδεκτή. Η απόφαση αυτή και η αιτιολόγησή της κοινοποιούνται στον
αναφέροντα. Στους αναφέροντες γίνεται συχνά η σύσταση να απευθυνθούν σε κάποια
άλλη εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή αρχή. Οι λόγοι για τους οποίους οι αναφορές
κρίνονται μη παραδεκτές οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι οι αναφέροντες συγχέουν
τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις δυνατότητες της ΕΕ για λήψη μέτρων και παροχή
αποζημίωσης με εκείνες των κρατών μελών και άλλων διεθνών οργανισμών και
οργάνων (όπως ο ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης), μεταξύ άλλων και σε σχέση
με τη δυνατότητα εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
3. Εξέταση των αναφορών
Ανάλογα με τις περιστάσεις, η Επιτροπή Αναφορών δύναται να προβεί σε μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:
— να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα σε

σχέση με μια αναφορά και να δώσει πληροφορίες όσον αφορά την τήρηση της
σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ·

— να παραπέμψει την αναφορά σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
προς ενημέρωση ή προς περαιτέρω ενέργειες (παραδείγματος χάρη, μία επιτροπή
μπορεί να παράσχει γνωμοδότηση στην Επιτροπή Αναφορών, να συζητήσει ή να
λάβει υπόψη μια αναφορά στα πλαίσια των νομοθετικών, πολιτικών ή ελεγκτικών
της δραστηριοτήτων)·

— εάν η αναφορά σχετίζεται με ειδική περίπτωση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, η
επιτροπή μπορεί να επικοινωνήσει με τα αρμόδια όργανα ή τις αρμόδιες αρχές
ή να παρέμβει μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους για να διευθετηθεί το ζήτημα·

— να λάβει κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για την αντιμετώπιση ενός
ζητήματος ή για να δοθεί κατάλληλη απάντηση στην αναφορά.

Η επιτροπή αποφασίζει επίσης εάν θα εγγράψει αναφορές στην ημερήσια διάταξη
των συνεδριάσεών της. Στην περίπτωση αυτή, καλούνται ο αναφέρων, η Επιτροπή
και εκπρόσωποι των κρατών μελών. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, οι αναφέροντες —
εφόσον το επιθυμούν— παρουσιάζουν την αναφορά τους, η Επιτροπή εκθέτει την
άποψή της προφορικά και σχολιάζει τη γραπτή της απάντηση στα θέματα που τίθενται
στην αναφορά, οι δε εκπρόσωποι των οικείων κρατών μελών μπορεί να κληθούν
να λάβουν τον λόγο. Τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών δύνανται στη συνέχεια να
ανταλλάξουν απόψεις επί των ζητημάτων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης
και να προτείνουν τη λήψη περαιτέρω αναγκαίων μέτρων.
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Σε ειδικές περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διοργανώσει ακρόαση
ή συνεδρίαση εργασίας, να πραγματοποιήσει διερευνητική επίσκεψη στη χώρα ή
περιφέρεια που μνημονεύεται στην αναφορά, να εγκρίνει έκθεση αποστολής με τις
παρατηρήσεις και τις συστάσεις της ή να καταρτίσει και να υποβάλει πλήρη έκθεση ή
συνοπτική πρόταση ψηφίσματος προς ψηφοφορία από το Κοινοβούλιο σε συνεδρίαση
ολομέλειας. Μπορεί επίσης να αποφασίσει να υποβάλει προφορικές ερωτήσεις στην
Επιτροπή και/ή στο Συμβούλιο και να διεξαγάγει συζήτηση στην ολομέλεια.
Εάν μια αναφορά θίγει θέμα γενικού ενδιαφέροντος που αποκαλύπτει εσφαλμένη
μεταφορά ή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα έναντι
του εν λόγω κράτους μέλους, μεταξύ άλλων μέσω διαδικασίας επί παραβάσει.
4. Περάτωση
Η επιτροπή μπορεί να περατώσει την εξέταση μιας αναφοράς σε διάφορα στάδια
της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα μετά την απόφασή της για το παραδεκτό της
αναφοράς, μετά από συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής, όταν δεν μπορεί να
ληφθεί κάποιο περαιτέρω μέτρο σχετικά με την αναφορά, όταν η αναφορά αποσύρεται
από τον αναφέροντα ή όταν ο τελευταίος δεν απαντά εντός δεδομένης προθεσμίας σε
αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες.
5. Διαφάνεια
Οι αναφορές που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίστανται δημόσια
έγγραφα. Περιλήψεις των αναφορών αναρτώνται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της
ΕΕ, μαζί με άλλα σχετικά έγγραφα, στη διαδικτυακή πύλη αναφορών του Κοινοβουλίου
αφού η Επιτροπή Αναφορών λάβει απόφαση σχετικά με το παραδεκτό των αναφορών.
Οι αναφέροντες ενημερώνονται γραπτώς για όλες τις αποφάσεις της επιτροπής σε
σχέση με την αναφορά τους και για την αιτιολόγησή τους και, μόλις αυτές καταστούν
διαθέσιμες, λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες και την τεκμηρίωση τους, όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με τις Συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο αποδέκτης των
αναφορών και έχει, επομένως την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι ανησυχίες των πολιτών
που εκφράζονται στις εν λόγω αναφορές λαμβάνονται πλήρως υπόψη στην ΕΕ.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην ευθύνη αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
το Κοινοβούλιο έχει αναθέσει σε μια ειδική επιτροπή, την Επιτροπή Αναφορών,
το καθήκον εξέτασης των αναφορών και συντονισμού των ενεργειών του θεσμικού
οργάνου σε σχέση με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις αναφορές. Όπως
επισημάνθηκε στις ετήσιες εκθέσεις του σχετικά με τις εργασίες της επιτροπής κατά το
προηγούμενο έτος[1], το Κοινοβούλιο ανέκαθεν θεωρούσε τις αναφορές βασικό στοιχείο
της συμμετοχικής δημοκρατίας. Έχει υπογραμμίσει επίσης τη σημασία τους όσον
αφορά περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ από
τα κράτη μέλη. Είναι γεγονός ότι ορισμένες αναφορές έχουν οδηγήσει στην ανάληψη

[1]Οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον αριθμό των
υποβληθεισών αναφορών, τον μορφότυπό τους, την κατάσταση, το αποτέλεσμα, τη χώρα, τη γλώσσα, την ιθαγένεια και το θέμα·
τη Διαδικτυακή Πύλη· τις σχέσεις με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τον Διαμεσολαβητή· διερευνητικές επισκέψεις, δημόσιες
ακροάσεις, μελέτες που ανατέθηκαν και περαιτέρω σημαντικά ζητήματα.
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νομοθετικής ή πολιτικής δράσης, σε υποθέσεις EU Pilot, προδικαστικές αποφάσεις ή
διαδικασίες επί παραβάσει.
Η Επιτροπή Αναφορών είναι ιδιαιτέρως ενεργή στους τομείς των θεμελιωδών
δικαιωμάτων (σε θέματα όπως τα δικαιώματα των παιδιών, οι διακρίσεις, τα δικαιώματα
των μειονοτήτων, η δικαιοσύνη, η ελεύθερη κυκλοφορία, τα δικαιώματα ψήφου, το
Brexit), του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων, της εσωτερικής αγοράς,
των κοινωνικών δικαιωμάτων, της μετανάστευσης, των εμπορικών συμφωνιών και της
δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά την προστασία
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες εντός του πλαισίου της ΕΕ για την
εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες, και διοργανώνει επίσης κάθε χρόνο συνεδρίαση εργασίας για θέματα
συναρτώμενα με τις αναπηρίες.
Υπάρχουν διάφορα μέσα που διασφαλίζουν ότι τα ζητήματα που εγείρονται
στις αναφορές αντιμετωπίζονται και επιλύονται: διερευνητικές επισκέψεις, δημόσιες
ακροάσεις, διοργάνωση εργαστηρίων, ανάθεση μελετών, η ίδρυση, το 2016, ενός
Δικτύου Αναφορών για τη διασφάλιση καλύτερης συνεργασίας μεταξύ επιτροπών που
εξετάζουν αναφορές και η συνεργασία και ο διάλογος με εθνικά κοινοβούλια και τις
εθνικές αρχές, καθώς και με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (ιδίως με την Επιτροπή
και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή). Το 2014, το Κοινοβούλιο εγκαινίασε επίσης τη
διαδικτυακή πύλη αναφορών, η οποία συνέβαλε στο να καταστεί περισσότερο γνωστό
το δικαίωμα αναφοράς και να βελτιωθεί η διαφάνεια των αναφορών. Η πύλη καθιστά
δυνατή τη συμμετοχή πολιτών, φυσικών και νομικών προσώπων που διαμένουν ή είναι
εγκατεστημένα νομίμως στην ΕΕ και την αλληλεπίδρασή τους με την ΕΕ, μεταξύ άλλων
για να υποστηρίξουν μια παραδεκτή αναφορά[2].

Georgiana Sandu
04/2023

[2]Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή Αναφορών και τις δραστηριότητές της, βλ. Επιτεύγματα της
Επιτροπής Αναφορών κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019 και προκλήσεις για το μέλλον.
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