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Cecilia Wikström 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός 

συμμετοχή είναι δυνατή αποκλειστικά και 

μόνο χάρη σε μια δημοκρατική και 

διαφανή διαδικασία που δίνει στο 

Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή 

Αναφορών τη δυνατότητα να καθιστούν το 

έργο τους φιλικό προς τον πολίτη και 

ουσιαστικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 

απαιτεί συνεχή βελτίωση της 

αλληλεπίδρασης με τους αναφέροντες, 

μέσω της παρακολούθησης και της 

αξιοποίησης, μεταξύ άλλων, της 

εφαρμογής νέων τεχνολογικών εξελίξεων, 

καθώς και με άλλους ενδιαφερόμενους 

πολίτες και μονίμους κατοίκους, όπως 

τους υποστηρικτές των αναφορών μέσω 
της διαδικτυακής πύλης αναφορών· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 

αποτελεσματικότερη ενεργός συμμετοχή 

των πολιτών είναι δυνατή αποκλειστικά 

και μόνο στο πλαίσιο μιας πλήρως 

δημοκρατικής διακυβέρνησης σε επίπεδο 

ΕΕ που να διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, 

αποτελεσματική προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, άμεση 

συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων και δέουσα προσοχή 

απέναντι στις ανησυχίες των πολιτών σε 

ό,τι αφορά την πολιτική ατζέντα της ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρως 

δημοκρατική και διαφανής διακυβέρνηση 
δίνει επίσης στο Κοινοβούλιο και στην 

Επιτροπή Αναφορών τη δυνατότητα να 

καθιστούν το έργο τους πιο φιλικό προς 

τον πολίτη και πιο ουσιαστικό· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 

συνεχής βελτίωση της αλληλεπίδρασης με 

τους αναφέροντες, όπως και με άλλους 

ενδιαφερόμενους πολίτες και κατοίκους, 

π.χ. τους υποστηρικτές αναφορών, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης αναφορών, μέσω 

της παρακολούθησης και της 

αξιοποίησης, μεταξύ άλλων, της 

εφαρμογής νέων τεχνολογικών εξελίξεων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 

Αναφορών θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο άμεσης και 

συμμετοχικής δημοκρατίας, το οποίο, εάν 

εφαρμοστεί σοβαρά, αναμένεται να 

επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν 

ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών και 

της νομοθεσίας της Ευρώπης· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 

Αναφορών θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο άμεσης και 

συμμετοχικής δημοκρατίας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι για να δοθεί η δυνατότητα 
στους πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά 

στη διαμόρφωση των πολιτικών και της 

νομοθεσίας της Ευρώπης μέσω της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, 

είναι αναγκαία η αναθεώρηση των 

υφιστάμενων Συνθηκών της ΕΕ για να 

εξασφαλιστεί η νομοθετική 

παρακολούθηση των επιτυχημένων 

πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας Πολιτών· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι οι αναφορές 

αποτελούν ταυτόχρονα ευκαιρία και 

πρόκληση για το Κοινοβούλιο και τα άλλα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ για να 

διατηρήσουν τον άμεσο διάλογο με τους 

πολίτες και κατοίκους της ΕΕ, ιδίως σε 

περιπτώσεις που αυτοί θίγονται από την 

εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, και να 

επιδιώξουν έναν μηχανισμό πραγματικής 

και αποτελεσματικής προσφυγής· 

2. επισημαίνει ότι οι αναφορές 

αποτελούν ταυτόχρονα ευκαιρία και 

πρόκληση για το Κοινοβούλιο και τα άλλα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ για να 

διατηρήσουν τον άμεσο διάλογο με τους 

πολίτες και κατοίκους της ΕΕ, ιδίως σε 

περιπτώσεις που αυτοί θίγονται από την 

εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, και να 

επιδιώξουν έναν μηχανισμό πραγματικής 

και αποτελεσματικής προσφυγής· τονίζει 

ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και εκείνα 

των κρατών μελών, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, θα 

πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την έγκαιρη και 

αποτελεσματική επίλυση των ζητημάτων 

που εγείρονται από τους αναφέροντες· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. τονίζει ότι έχει σημασία να αυξηθεί 

η ενημέρωση μέσα από τη συνεχή 

δημόσια συζήτηση και την ευρύτερη 

πληροφόρηση για τις πραγματικές 

αρμοδιότητες της ΕΕ, τη λειτουργία της 

και την ανάγκη της για μελλοντικές 

βελτιώσεις, ώστε οι πολίτες και οι 

κάτοικοι να είναι καλά ενημερωμένοι για 

τα επίπεδα στα οποία λαμβάνονται οι 

αποφάσεις και να μπορούν επίσης να 

συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με 

πιθανές μεταρρυθμίσεις, και έτσι να 

αποφεύγεται το επιχείρημα του « για όλα 

φταίνε οι Βρυξέλλες » που 

χρησιμοποιείται από κάποια ανεύθυνα 

κράτη μέλη· θεωρεί ότι ο ευρύτερος 

δημόσιος διάλογος σχετικά με την ΕΕ, σε 

συνδυασμό με καλύτερη ενημέρωση και 

εκπαίδευση, και η προσεκτική 

πληροφόρηση από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης θα μειώσει τον αριθμό των 

αναφορών που δεν γίνονται παραδεκτές, 

καθώς οι πολίτες θα γνωρίζουν καλύτερα 

τις αρμοδιότητες της ΕΕ· επισημαίνει ότι 

το αντικείμενο μιας μη παραδεκτής 

αναφοράς μπορεί να παίξει ρόλο στη 

χάραξη πολιτικής, ακόμη και όταν δεν 

εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της 

Επιτροπής Αναφορών· 

3. τονίζει τη σημασία της συνεχούς 

δημόσιας συζήτησης και της ευρύτερης 

πληροφόρησης για τις πραγματικές 

αρμοδιότητες της ΕΕ, τη λειτουργία της 

και την ανάγκη της για μελλοντικές 

βελτιώσεις, ώστε να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

επείγουσα ανάγκη υιοθέτησης μιας 

πλήρως δημοκρατικής διακυβέρνησης σε 

επίπεδο ΕΕ που να διασφαλίζει πλήρη 

διαφάνεια, αποτελεσματική προστασία 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, άμεση 

συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων και δέουσα προσοχή 

απέναντι στις ανησυχίες των πολιτών σε 

ό,τι αφορά την πολιτική ατζέντα της ΕΕ· 

εκτιμά πως πολίτες και κάτοικοι πρέπει 

να συμμετέχουν απευθείας και ενεργά 

στις συζητήσεις και στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πιθανές 

μεταρρυθμίσεις· θεωρεί ότι ο ευρύτερος 

δημόσιος διάλογος σχετικά με την ΕΕ, σε 

συνδυασμό με καλύτερη ενημέρωση και 

εκπαίδευση, και η προσεκτική 

πληροφόρηση από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης θα βελτιώσει την ενημέρωση 

τις γνώσεις των πολιτών σχετικά με το 

δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και την 

ενημέρωσή τους για τις αρμοδιότητες της 

ΕΕ και τα προβλήματα που αυτή 
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αντιμετωπίζει· επισημαίνει ότι το 

αντικείμενο μιας μη παραδεκτής αναφοράς 

μπορεί να παίξει ρόλο στη χάραξη 

πολιτικής, ακόμη και όταν δεν εμπίπτει στο 

πεδίο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 

Αναφορών· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι 

διαφανής αλλά και αποτελεσματική, ώστε 

να λειτουργεί ως σημαντικό μέσο ενεργού 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά· 

θεωρεί λυπηρό το ότι αυτό δεν συνέβη στο 

παρελθόν και ότι δεν έχει προκύψει κανένα 

απτό νομοθετικό αποτέλεσμα από 

προηγούμενες επιτυχημένες πρωτοβουλίες· 

λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της 

Επιτροπής για αναθεώρηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά 

με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών16, που δημοσιεύθηκε στις 13 

Σεπτεμβρίου 2017· υπενθυμίζει την πιο 

πρόσφατη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Η 

απαγόρευση του glyphosate και η 

προστασία των πολιτών και του 

περιβάλλοντος από τα τοξικά 

φυτοφάρμακα» η οποία συζητήθηκε σε 
δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε 

στο Κοινοβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2017· 

αναμένει τη συνακόλουθη αντίδραση της 

Επιτροπής σε σχέση με το περιεχόμενό 

της· επιβεβαιώνει τη δέσμευση της 

Επιτροπής Αναφορών ότι θα συμμετέχει 

ενεργά στη διοργάνωση δημόσιων 

ακροάσεων για τις επιτυχείς πρωτοβουλίες· 

δεσμεύεται να δίνει προτεραιότητα, σε 

θεσμικό επίπεδο, στην 

26.  τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης 

των υφιστάμενων Συνθηκών της ΕΕ 

ώστε να καταστεί η Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών ένα σημαντικό 

μέσο που θα προάγει αποτελεσματικά την 

ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα 

κοινά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 

νομοθετική συνέχεια σε όσες ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες πολιτών είναι επιτυχείς· 

θεωρεί λυπηρό το ότι αυτό δεν συνέβη στο 

παρελθόν και ότι δεν έχει προκύψει κανένα 

απτό νομοθετικό αποτέλεσμα από 

προηγούμενες επιτυχημένες πρωτοβουλίες· 

λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της 

Επιτροπής για αναθεώρηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά 

με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών16, που δημοσιεύθηκε στις 13 

Σεπτεμβρίου 2017· υπενθυμίζει την πιο 

πρόσφατη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Η 

απαγόρευση του glyphosate και η 

προστασία των πολιτών και του 

περιβάλλοντος από τα τοξικά 

φυτοφάρμακα»· επισημαίνει τη δημόσια 

ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στο 

Κοινοβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2017 για 

την πρωτοβουλία αυτή· θεωρεί 

εξαιρετικά λυπηρή την αδυναμία της 

Επιτροπής να διασφαλίσει την πλήρως 

διαφανή, αμερόληπτη και ακριβή 
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αποτελεσματικότητα αυτής της 

συμμετοχικής διαδικασίας και στη 

διασφάλιση της δέουσας νομοθετικής 

συνέχειας· 

__________________________ 

16 ΕΕ L 65 της11.3.2011, σ. 1. 

συλλογή, εξέταση και δημοσιοποίηση των 

επιστημονικών στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία που 

οδήγησε στην ανανέωση της έγκρισης για 

την γλυφοσάτη· επιβεβαιώνει τη δέσμευση 

της Επιτροπής Αναφορών ότι θα 

συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση 

δημόσιων ακροάσεων για τις επιτυχείς 

πρωτοβουλίες· δεσμεύεται να δίνει 

προτεραιότητα, σε θεσμικό επίπεδο, στην 

αποτελεσματικότητα αυτής της 

συμμετοχικής διαδικασίας και στη 

διασφάλιση της δέουσας νομοθετικής 

συνέχειας· 

__________________________ 

16 ΕΕ L 65 της11.3.2011, σ. 1. 
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