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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0366/8 

Τροπολογία  8 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015 

2016/2146(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 

14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 

27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της 

εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (2009)1, ιδίως τις παραγράφους 

1, 23 και 32, 

1 ΕΕ C 51E της 22.2.2013, σ. 66. 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.12.2016 A8-0366/9 

Τροπολογία  9 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015 

2016/2146(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, 

οι αναφορές που υποβλήθηκαν από τους 

πολίτες έτυχαν ταχύτερης και 

αποτελεσματικότερης επεξεργασίας, 

δεδομένου ότι έχει μειωθεί ο χρόνος που 

απαιτείται για την αλληλογραφία με τους 

αναφέροντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

γραμματεία έχει καταβάλει αξιοσημείωτη 

προσπάθεια για την επίτευξη αυτής της 

βελτίωσης· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η 

μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των 

αναφορών που υποβλήθηκαν από τους 

πολίτες είχε ως αποτέλεσμα ότι οι 

αναφορές που υποβλήθηκαν μπορούσαν 

να τύχουν ταχύτερης και 

αποτελεσματικότερης επεξεργασίας, 

δεδομένου ότι , κατά τον τρόπο αυτό, 

μειώθηκε και ο χρόνος που απαιτείται για 

την αλληλογραφία με τους αναφέροντες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραμματεία έχει 

επίσης καταβάλει αξιοσημείωτη 

προσπάθεια για την επίτευξη αυτής της 

βελτίωσης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.12.2016 A8-0366/10 

Τροπολογία  10 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015 

2016/2146(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KB 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αναφορές των πολιτών αφορούσαν επίσης 

και τον τομέα της δικαιοσύνης και της 

δικαστικής συνεργασίας, με αφορμή 

μάλιστα μια αναφορά η Επιτροπή ξεκίνησε 

διμερή διάλογο με ένα κράτος μέλος 

σχετικά με τους περιορισμούς που 

επιβάλλει στην αλλαγή επωνύμου μετά τον 

γάμο· 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αναφορές των πολιτών αφορούσαν επίσης 

και τον τομέα της δικαιοσύνης και της 

δικαστικής συνεργασίας, ο οποίος, μετά 

την προστασία του περιβάλλοντος, ήταν 

το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα 

λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των 

σχετικών αναφορών (172 ή 7,5% του 

συνόλου των αναφορών)· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι με αφορμή μια αναφορά η 

Επιτροπή ξεκίνησε διμερή διάλογο με ένα 

κράτος μέλος σχετικά με τους 

περιορισμούς που επιβάλλει στην αλλαγή 

επωνύμου μετά τον γάμο· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Τροπολογία  11 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015 

2016/2146(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΛΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 

δικαστήρια έχουν την πρωταρχική ευθύνη 

να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αυτό το 

πλαίσιο, η έκδοση προδικαστικής 

απόφασης από το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο στη διάθεση των εθνικών 

δικαστικών συστημάτων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτή η διαδικασία έχει 

χρησιμοποιηθεί ελάχιστα, ή και καθόλου, 

σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι αναφορές παρέχουν μια 

εναλλακτική και ανεξάρτητη οδό για τη 

διενέργεια έρευνας και ελέγχων όσον 

αφορά τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 

της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ 

τούτου, οι δύο αυτές εναλλακτικές 

διαδικασίες δεν θα πρέπει να αποκλείουν η 

μία την άλλη· 

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 

δικαστήρια έχουν την πρωταρχική ευθύνη 

να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αυτό το 

πλαίσιο, η έκδοση προδικαστικής 

απόφασης από το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο στη διάθεση των εθνικών 

δικαστικών συστημάτων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτή η διαδικασία έχει 

χρησιμοποιηθεί ελάχιστα, ή και καθόλου, 

σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτή η αρχική ευθύνη δεν θα 

πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να αποκλείει 

έναν περισσότερο προδραστικό ρόλο της 

Επιτροπής, υπό την ιδιότητά της ως 

θεματοφύλακα των Συνθηκών, όταν το 

διακύβευμα είναι η διασφάλιση της 

συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 

παρέχουν μια εναλλακτική και ανεξάρτητη 

οδό για τη διενέργεια έρευνας και ελέγχων 

όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία της ΕΕ, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι δύο αυτές 

εναλλακτικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να 

αποκλείουν η μία την άλλη· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Τροπολογία  12 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015 

2016/2146(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10α. διαφωνεί με την όλο και 

συχνότερα επαναλαμβανόμενη ερμηνεία, 

εκ μέρους της Επιτροπής, της 27ης 

ετήσιας έκθεσης του Κοινοβουλίου για 

τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009), 

σύμφωνα με την οποία θα είχε το 

δικαίωμα να περατώνει υποθέσεις επί 

των οποίων δεν έχει αναληφθεί καμία 

επίσημη ενέργεια για την κίνηση 

διαδικασίας επί παραβάσει ή να 

αναστέλλει εν εξελίξει διαδικασίες επί 

παραβάσεις σε υποθέσεις που εκκρεμούν 

ενώπιον εθνικού δικαστηρίου· 

επιβεβαιώνει το αρχικό πνεύμα της 

προαναφερόμενης έκθεσης στην οποία 

ζητείται από την Επιτροπή να εντείνει τις 

προσπάθειές της για να διασφαλίσει τη 

συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της 

ΕΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 

χρησιμοποιώντας μηχανισμούς για 

περιπτώσεις παράβασης ανεξαρτήτως 

δικαστικών διαδικασιών που έχουν 

κινηθεί σε εθνικό επίπεδο· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Τροπολογία  13 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015 

2016/2146(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί πρωταρχικής σημασίας τη 

βελτίωση της συνεργασίας με τα εθνικά 

κοινοβούλια και τις σχετικές επιτροπές 

τους, καθώς και με τις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών, ιδίως προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των 

αναφορών πραγματοποιείται από τις 

σχετικές και αρμόδιες αρχές· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

έναρξη διαρθρωμένου διαλόγου με τα 

κράτη μέλη υπό τη μορφή τακτικών 

συναντήσεων με τις σχετικές επιτροπές 

των εθνικών κοινοβουλίων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την παρουσία 

αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών 

της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής 

στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών 

της 4ης Μαΐου 2015· ενθαρρύνει την 

παρουσία εκπροσώπων των κρατών μελών 

και των τοπικών και/ή περιφερειακών 

αρχών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Αναφορών· υπενθυμίζει τη σημασία της 

συμμετοχής εκπροσώπων του Συμβουλίου 

και της Επιτροπής στις συνεδριάσεις και 

στις ακροάσεις της Επιτροπής Αναφορών· 

14. θεωρεί πρωταρχικής σημασίας τη 

βελτίωση της συνεργασίας με τα εθνικά 

κοινοβούλια και τις σχετικές επιτροπές 

τους, καθώς και με τις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών, ιδίως προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των 

αναφορών πραγματοποιείται από τις 

σχετικές και αρμόδιες αρχές· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

έναρξη διαρθρωμένου διαλόγου με τα 

κράτη μέλη υπό τη μορφή τακτικών 

συναντήσεων με τις σχετικές επιτροπές 

των εθνικών κοινοβουλίων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την παρουσία 

αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών 

της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής 

στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών 

της 4ης Μαΐου 2015· ελπίζει ότι ο 

διάλογος αυτός μπορεί να συμβάλει στην 

ειλικρινή συνεργασία για την εξεύρεση 

αποτελεσματικών λύσεων σε υποθέσεις 

που επανέρχονται, όπως, για παράδειγμα, 

οι αναφορές σχετικά με τη γερμανική 

υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας παίδων 

και νέων (Jugendamt)· ενθαρρύνει την 

παρουσία εκπροσώπων των κρατών μελών 

και των τοπικών και/ή περιφερειακών 

αρχών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Αναφορών· υπενθυμίζει τη σημασία της 

συμμετοχής εκπροσώπων του Συμβουλίου 

και της Επιτροπής στις συνεδριάσεις και 
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στις ακροάσεις της Επιτροπής Αναφορών· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Τροπολογία  14 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015 

2016/2146(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επισημαίνει την περιοριστική και 

αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 51 

παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων από την Επιτροπή, το οποίο 

ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο Χάρτης 

απευθύνεται στα κράτη μέλη «μόνον όταν 

εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης»· 

σημειώνει ότι το άρθρο 51 παράγραφος 2 

του Χάρτη ορίζει ότι ο Χάρτης «δεν 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου 

της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της 

Ένωσης»· ζητεί μια ευρύτερη ερμηνεία του 

πεδίου εφαρμογής του Χάρτη, και εν τέλει 

την επανεξέταση της σκοπιμότητας αυτού 

του άρθρου στο πλαίσιο μελλοντικών 

αναθεωρήσεων του Χάρτη και των 

συνθηκών· υπογραμμίζει ότι τίποτα δεν 

εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 

πλήρως τις διατάξεις του Χάρτη στην 

εθνική νομοθεσία τους, προκειμένου να 

εγγυηθούν την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των πολιτών τους πέραν της 

εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, και 

υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 

δεσμεύονται επίσης από άλλες διεθνείς 

υποχρεώσεις· 

18. επισημαίνει την περιοριστική και 

αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 51 

παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων από την Επιτροπή, το οποίο 

ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο Χάρτης 

απευθύνεται στα κράτη μέλη «μόνον όταν 

εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης»· 

σημειώνει ότι το άρθρο 51 παράγραφος 2 

του Χάρτη ορίζει ότι ο Χάρτης «δεν 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου 

της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της 

Ένωσης»· υπενθυμίζει ότι οι προσδοκίες 

των πολιτών της ΕΕ συχνά υπερβαίνουν 

τα όρια του Χάρτη και καλεί την 

Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας 

νέας προσέγγισης που να ανταποκρίνεται 

περισσότερο σε αυτές τις προσδοκίες· 

ζητεί μια ευρύτερη ερμηνεία του πεδίου 

εφαρμογής του Χάρτη, και εν τέλει την 

επανεξέταση της σκοπιμότητας αυτού του 

άρθρου στο πλαίσιο μελλοντικών 

αναθεωρήσεων του Χάρτη και των 

συνθηκών· υπογραμμίζει ότι τίποτα δεν 

εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 

πλήρως τις διατάξεις του Χάρτη στην 

εθνική νομοθεσία τους, προκειμένου να 

εγγυηθούν την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των πολιτών τους πέραν της 

εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, και 

υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 

δεσμεύονται επίσης από άλλες διεθνείς 
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υποχρεώσεις· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Τροπολογία  15 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015 

2016/2146(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  24α. εκφράζει τη λύπη του για την πολύ 

περιοριστική προσέγγιση που ακολουθεί η 

Επιτροπή στις απαντήσεις της σε 

αναφορές που σχετίζονται με διάφορες 

πτυχές της καλής διαβίωσης των ζώων 

όσον αφορά την ερμηνεία των 

αρμοδιοτήτων της δυνάμει του άρθρου 13 

ΣΛΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να 

επανεξετάσει την τρέχουσα προσέγγιση 

που ακολουθεί και να διερευνήσει 

περαιτέρω τη νομική βάση της, 

προκειμένου να διαδραματίσει έναν ρόλο 

στη διασφάλιση καλύτερης προστασίας 

των δικαιωμάτων των ζώων σε ολόκληρη 

την ΕΕ· 

Or. en 

 

 


