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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/1

Τροπολογία 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα αναφοράς ενισχύει την 
ανταποκρισιμότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών και των 
κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα αναφοράς πρέπει να ενισχυθεί 
ώστε να αυξήσει την ανταποκρισιμότητα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των 
πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, διασφαλίζοντας την πλήρη 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους και παρέχοντας αποτελεσματικές 
λύσεις σε όλα τα ζητήματα που θίγονται 
μέσω των αναφορών·

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Τροπολογία 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αναφορά εξετάζεται προσεκτικά και 
αξιολογείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αναφέρων έχει το δικαίωμα να λάβει 
πληροφορίες σχετικά με την απόφαση επί 
του παραδεκτού που έλαβε η Επιτροπή 
Αναφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, στη γλώσσα του ή στη γλώσσα 
στην οποία συντάχθηκε η αναφορά·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αναφορά πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά 
και να αξιολογείται· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο αναφέρων έχει το δικαίωμα να λάβει 
αμελλητί, στη γλώσσα του ή στη γλώσσα 
στην οποία συντάχθηκε η αναφορά, μια 
ολοκληρωμένη απάντηση και 
πληροφορίες σχετικά με την απόφαση επί 
του παραδεκτού και τα μέτρα που έλαβε η 
Επιτροπή Αναφορών για την εξέταση και 
τον περαιτέρω χειρισμό της αναφοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρίες που 
βιώνουν οι αναφέροντες όσον αφορά την 
εξέταση των αναφορών τους επηρεάζει 
σημαντικά την άποψή τους για τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και για το αν 
αυτά σέβονται το δικαίωμα αναφοράς 
που είναι κατοχυρωμένο στο δίκαιο της 
ΕΕ·

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Τροπολογία 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ευκαιρία που δίνουν οι 
αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για 
διάλογο με τους πολίτες της ΕΕ που 
επηρεάζονται από την εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να προωθηθεί η συνεργασία των θεσμικών 
οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ με 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές σε θέματα που συνδέονται με την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· καλεί τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν το δικαίωμα αναφοράς 
των πολιτών και να ενισχύσουν την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ και τα πιθανά ένδικα 
μέσα που παρέχει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά την επεξεργασία των 
αναφορών·

2. τονίζει την ευκαιρία που δίνουν οι 
αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για 
διάλογο με τους πολίτες της ΕΕ που 
επηρεάζονται από την εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να προωθηθεί η συνεργασία των θεσμικών 
οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ με 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές σε θέματα που συνδέονται με 
ελλείψεις, ασυνέπειες και κενά στο δίκαιο 
της ΕΕ και στην εφαρμογή του, 
προκειμένου να προστατεύονται πλήρως 
και αποτελεσματικά τα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών· καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν το δικαίωμα αναφοράς των 
πολιτών και να ενισχύσουν την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ και τα πιθανά ένδικα 
μέσα που παρέχει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά την επεξεργασία των 
αναφορών·

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Τροπολογία 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι επιβάλλεται να 
υιοθετηθεί μια πλήρως δημοκρατική 
διακυβέρνηση της ΕΕ και αυστηρότεροι 
κανόνες δεοντολογίας εντός των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και 
οργανισμών της ΕΕ, προκειμένου να 
επιλυθούν τα προβλήματα που 
προκύπτουν από την έλλειψη διαφάνειας 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
ΕΕ, οι συγκρούσεις συμφερόντων και όλα 
τα ζητήματα δεοντολογίας σε επίπεδο ΕΕ 
που επηρεάζουν τη νομοθετική 
διαδικασία σχετικά με ζητήματα που 
θέτουν οι αναφέροντες·

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Τροπολογία 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει τέσσερις δημόσιες 
ακροάσεις για διάφορα θέματα, 
συγκεκριμένα σχετικά με τα «δικαιώματα 
των πολιτών μετά το Brexit», από κοινού 
με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
και την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, την 1η 
Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την 
«Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – 
Αναθεώρηση του κανονισμού», από 
κοινού με την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, 
σχετικά με τις «Επιπτώσεις των 
ενδοκρινικών διαταρακτών στη δημόσια 
υγεία», στις 22 Μαρτίου 2018, από κοινού 
με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, και σχετικά με «Τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία», στις 9 
Οκτωβρίου 2018· υπενθυμίζει στα μέλη 
της επιτροπής ότι είναι σημαντικό να 
παρίστανται στις δημόσιες ακροάσεις που 
ζητεί και οργανώνει η επιτροπή· καλεί το 
δίκτυο αναφορών να προωθήσει 
προτάσεις για συγκεκριμένες δημόσιες 
ακροάσεις και θέματα για μελέτες και 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τα οποία απεικονίζουν τη 
σχέση μεταξύ, αφενός, της εν εξελίξει 
νομοθετικής εργασίας και της πολιτικής 

8. επισημαίνει τέσσερις δημόσιες 
ακροάσεις για διάφορα θέματα, 
συγκεκριμένα σχετικά με τα «δικαιώματα 
των πολιτών μετά το Brexit», από κοινού 
με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
και την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, την 1η 
Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την 
«Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – 
Αναθεώρηση του κανονισμού», από 
κοινού με την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, 
σχετικά με τις «Επιπτώσεις των 
ενδοκρινικών διαταρακτών στη δημόσια 
υγεία», στις 22 Μαρτίου 2018, από κοινού 
με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, και σχετικά με «Τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία», στις 9 
Οκτωβρίου 2018· υπενθυμίζει στα μέλη 
της επιτροπής ότι είναι σημαντικό να 
παρίστανται στις δημόσιες ακροάσεις που 
ζητεί και οργανώνει η επιτροπή· καλεί την 
Επιτροπή Αναφορών να προωθήσει 
συγκεκριμένες δημόσιες ακροάσεις και 
θέματα για μελέτες και ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία 
έχουν απεικονίσει τη σχέση μεταξύ, 
αφενός, της εν εξελίξει νομοθετικής 
εργασίας και της πολιτικής εξουσίας 
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εξουσίας ελέγχου του Κοινοβουλίου και, 
αφετέρου, των αναφορών που αφορούν 
ζητήματα τα οποία προκαλούν σημαντικές 
ανησυχίες στους ευρωπαίους πολίτες· 
υπογραμμίζει ότι το δίκτυο αναφορών 
είναι το σωστό φόρουμ για την προώθηση 
κοινών πρωτοβουλιών για τη διαχείρισή 
τους ως αναφορών, το οποίο θα 
μπορούσε να εκφράζει αναλυτικά τη 
συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στις αναφορές των ευρωπαίων πολιτών·

ελέγχου του Κοινοβουλίου και, αφετέρου, 
ζητημάτων τα οποία προκαλούν 
σημαντικές ανησυχίες στους ευρωπαίους 
πολίτες· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 
Αναφορών πρέπει να ενισχυθεί και να της 
δοθεί η δυνατότητα να προωθήσει 
περισσότερες πρωτοβουλίες προκειμένου 
να βελτιωθεί η συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των ευρωπαίων πολιτών 
όπως εκφράζονται μέσω των αναφορών·

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Τροπολογία 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι το δίκτυο αναφορών 
είναι ένα μέσο για την ενίσχυση της 
προβολής και της σημασίας της Επιτροπής 
Αναφορών στις εργασίες των άλλων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, ώστε να 
λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι αναφορές 
στο νομοθετικό έργο· επαναλαμβάνει την 
πεποίθησή του ότι οι συνεδριάσεις του 
δικτύου αναφορών είναι ζωτικής 
σημασίας για την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των μελών του 
δικτύου·

11. θεωρεί ότι επιβάλλεται η ενίσχυση 
της προβολής και της σημασίας της 
Επιτροπής Αναφορών στις εργασίες των 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, ώστε 
να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι 
αναφορές στο νομοθετικό έργο· 
επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η 
Επιτροπή Αναφορών πρέπει να 
διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, 
προωθώντας, μεταξύ άλλων, την 
αποτελεσματικότερη ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, με 
σκοπό τη βελτίωση της 
ανταποκρισιμότητας του Κοινοβουλίου σε 
όλα τα ζητήματα που εγείρονται με τις 
αναφορές·

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Τροπολογία 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εφιστά την προσοχή στις προτάσεις 
ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 128 
παράγραφος 5 ή το άρθρο 216 παράγραφος 
2 του Κανονισμού, εξ ονόματος της 
επιτροπής, που εγκρίθηκαν στην 
Ολομέλεια, και οι οποίες αφορούσαν την 
προστασία και τη μη εφαρμογή διακρίσεων 
όσον αφορά τις μειονότητες στα κράτη 
μέλη της ΕΕ2, την απάντηση στις αναφορές 
σχετικά με την αντιμετώπιση της 
επισφάλειας και την καταχρηστική χρήση 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου3, τις 
δυσμενείς επιπτώσεις του νόμου των 
Ηνωμένων Πολιτειών περί φορολογικής 
συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών 
(FATCA) στους πολίτες της ΕΕ και ιδίως 
τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών»4, 
καθώς και τον ρόλο της γερμανικής 
υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παιδιών 
και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές 
οικογενειακές διαφορές5·

_________________
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0032.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0242.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0316.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

13. εφιστά την προσοχή στις προτάσεις 
ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 128 
παράγραφος 5 ή το άρθρο 216 παράγραφος 
2 του Κανονισμού, εξ ονόματος της 
επιτροπής, που εγκρίθηκαν στην 
Ολομέλεια, και οι οποίες αφορούσαν την 
προστασία και τη μη εφαρμογή διακρίσεων 
όσον αφορά τις μειονότητες στα κράτη 
μέλη της ΕΕ2, την απάντηση στις αναφορές 
σχετικά με την αντιμετώπιση της 
επισφάλειας και την καταχρηστική χρήση 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου3, τις 
δυσμενείς επιπτώσεις του νόμου των 
Ηνωμένων Πολιτειών περί φορολογικής 
συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών 
(FATCA) στους πολίτες της ΕΕ και ιδίως 
τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών»4, 
καθώς και τον ρόλο της γερμανικής 
διοικητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια 
για τα παιδιά και τους νέους (Jugendamt) 
στις διασυνοριακές οικογενειακές 
διαφορές5·

_________________
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0032.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0242.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0316.
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P8_TA(2018)0476. 5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0476.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Τροπολογία 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
εβδομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Αναφορών 
εξέτασε διάφορες αναφορές που έθιγαν 
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
υπέβαλε επικαιροποιημένη μελέτη σχετικά 
με την οδηγία περί υποβοήθησης και την 
ποινικοποίηση της παροχής ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε παράτυπους μετανάστες· ζητεί 
από την Επιτροπή να προτείνει την 
τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό 
της υποβοήθησης της παράνομης 
εισόδου, διέλευσης και διαμονής12, με 
σκοπό την καθιέρωση υποχρεωτικής 
εξαίρεσης από την ποινικοποίηση για την 
ανθρωπιστική βοήθεια σε περιπτώσεις 
εισόδου, διέλευσης ή διαμονής·

20. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
εβδομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Αναφορών 
εξέτασε διάφορες αναφορές που έθιγαν 
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
υπέβαλε επικαιροποιημένη μελέτη σχετικά 
με την οδηγία περί υποβοήθησης και την 
ποινικοποίηση της παροχής ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε παράτυπους μετανάστες· ζητεί 
από την Επιτροπή να προτείνει μια 
αποτελεσματική και βιώσιμη στρατηγική 
της ΕΕ για τη μετανάστευση προκειμένου 
να ενισχυθούν οι νόμιμοι και ασφαλείς 
τρόποι μετανάστευσης στην ΕΕ, να 
διασφαλιστεί η αυτόματη και 
υποχρεωτική επανεγκατάσταση των 
αιτούντων άσυλο σε όλα τα κράτη μέλη, 
και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
όλων των κρατών μελών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα 
σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα που πλήττουν τις χώρες 
καταγωγής των μεταναστών και να 
διασφαλιστεί ότι οι μετανάστες δεν θα 
είναι αναγκασμένοι να αναζητούν μέσα 
διαβίωσης σε άλλες χώρες μέσω της 
παράνομης μετανάστευσης·

_________________
12 ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17.

_________________
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι πεπεισμένο ότι η γραμματεία 
της Επιτροπής Αναφορών χειρίζεται τις 
αναφορές αποτελεσματικά και με μεγάλη 
προσοχή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της επιτροπής και τον κύκλο 
ζωής των αναφορών στις διοικητικές 
υπηρεσίες του ΕΚ· ζητεί επιπλέον 
καινοτομίες στην επεξεργασία των 
αναφορών, κάνοντας τον απολογισμό των 
πλέον πρόσφατων τεχνολογικών 
εξελίξεων, προκειμένου να καταστήσει το 
σύνολο της διαδικασίας σαφέστερο και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια για τους 
ευρωπαίους πολίτες·

21. είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να 
δοθούν οι απαραίτητοι πόροι στη 
γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών για 
να χειρίζεται τις αναφορές 
αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη 
προσοχή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της επιτροπής· ζητεί επιπλέον 
καινοτομίες στην επεξεργασία των 
αναφορών, κάνοντας τον απολογισμό των 
πλέον πρόσφατων τεχνολογικών 
εξελίξεων, προκειμένου να καταστήσει το 
σύνολο της διαδικασίας σαφέστερο και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια για τους 
ευρωπαίους πολίτες·

Or. en


