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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/20

Τροπολογία 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα αναφοράς παρέχει στους πολίτες 
έναν ανοικτό, δημοκρατικό και διαφανή 
μηχανισμό για την εξεύρεση 
εξωδικαστικής λύσης για τις επίσημες 
καταγγελίες τους που απευθύνονται στους 
άμεσα εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, 
ιδίως όταν πρόκειται για τους τομείς 
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα αναφοράς έχει τον στόχο να 
παρέχει στους πολίτες έναν ανοικτό, 
δημοκρατικό και διαφανή μηχανισμό για 
την εξεύρεση εξωδικαστικής λύσης για τις 
επίσημες καταγγελίες τους που 
απευθύνονται στους άμεσα εκλεγμένους 
αντιπροσώπους τους, ιδίως όταν πρόκειται 
για τους τομείς δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/21

Τροπολογία 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Rina Ronja Kari, Δημήτριος 
Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 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 είναι 
βασικό στοιχείο της συμμετοχικής 
δημοκρατίας, προκειμένου να 
προστατεύεται αποτελεσματικά το 
δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετέχει 
άμεσα στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει 
να ενισχύει την ανταποκρισιμότητα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των 
πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γνήσια δημοκρατία θα πρέπει να 
διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, 
αποτελεσματική προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρακτική 
συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/22

Τροπολογία 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 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 
ουσιαστική απάντηση και 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·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/23

Τροπολογία 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 
βασίζονται στα σχόλια και στις 
αντιδράσεις που λαμβάνονται από τους 
αναφέροντες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα σχόλια 
και στις αντιδράσεις που λαμβάνονται από 
τους αναφέροντες σχετικά με ευρύ φάσμα 
θεμάτων, όπως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η ευημερία των παιδιών, τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων, τα 
δικαιώματα των παιδιών, η εσωτερική 
αγορά, η περιβαλλοντική νομοθεσία, οι 
εργασιακές σχέσεις, οι μεταναστευτικές 
πολιτικές, οι εμπορικές συμφωνίες, τα 
ζητήματα δημόσιας υγείας, οι μεταφορές, 
τα δικαιώματα των ζώων και οι 
διακρίσεις·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/24

Τροπολογία 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή Αναφορών θεωρεί πως η 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο 
άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας, το 
οποίο επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της 
νομοθεσίας της Ευρώπης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δυναμικό της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών πρέπει να 
αξιοποιηθεί στο έπακρο προκειμένου 
αυτή να αναδειχθεί σε εξαιρετικά 
σημαντικό εργαλείο άμεσης και 
συμμετοχικής δημοκρατίας, το οποίο 
επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν 
ενεργά στη διαμόρφωση της νομοθεσίας 
της Ευρώπης·
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6.2.2019 A8-0024/25

Τροπολογία 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από καιρό 
πρωτοστατεί στην εξέλιξη της διαδικασίας 
αναφορών διεθνώς και εξακολουθεί να έχει 
το πιο ανοικτό και διαφανές σύστημα στην 
Ευρώπη, παρέχοντας στους αναφέροντες 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις 
δραστηριότητές του·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από καιρό 
πρωτοστατεί στην εξέλιξη της διαδικασίας 
αναφορών διεθνώς και εξακολουθεί να έχει 
ένα αξιοσημείωτο, ανοικτό και διαφανές 
σύστημα αναφορών, παρέχοντας στους 
αναφέροντες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές 
του·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/26

Τροπολογία 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Αναφορών 
στην προάσπιση και την προαγωγή των 
δικαιωμάτων των πολιτών και των 
κατοίκων της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των 
αναφερόντων και ότι, στο μέτρο του 
δυνατού και εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, δίνεται με αποτελεσματικό 
τρόπο λύση, μέσω της διαδικασίας των 
αναφορών, στις θεμιτές καταγγελίες τους· 
υπενθυμίζει την ευθύνη της Επιτροπής και 
των αρχών των κρατών μελών να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή 
Αναφορών, ειδικά όσον αφορά στην 
παροχή μιας σωστής ανατροφοδότησης για 
την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών· 
επιμένει ότι η εν λόγω συνεργασία είναι 
σημαντική για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των αναφερόντων σύμφωνα με 
τις Συνθήκες και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

1. τονίζει ότι το δικαίωμα αναφοράς 
θα πρέπει να ενισχύει την ικανότητα 
αντίδρασης του Κοινοβουλίου και να το 
βοηθά να επιλύει προβλήματα που 
σχετίζονται κυρίως με τη μεταφορά και 
την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· 
τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Αναφορών 
στην προάσπιση και την προαγωγή των 
δικαιωμάτων των πολιτών και των 
κατοίκων της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των 
αναφερόντων και ότι, στο μέτρο του 
δυνατού και εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, δίνεται με αποτελεσματικό 
τρόπο λύση, μέσω της διαδικασίας των 
αναφορών, στις θεμιτές καταγγελίες τους· 
υπενθυμίζει την ευθύνη της Επιτροπής και 
των αρχών των κρατών μελών να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή 
Αναφορών, ειδικά όσον αφορά στην 
παροχή μιας σωστής ανατροφοδότησης για 
την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών· 
επιμένει ότι η εν λόγω συνεργασία είναι 
σημαντική για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των αναφερόντων σύμφωνα με 
τις Συνθήκες και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/27

Τροπολογία 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 3α. εξακολουθεί να θεωρεί ιδιαίτερη 
υποχρέωση να διασφαλιστεί ότι 
αιτιολογείται προσεκτικά στους 
αναφέροντες το μη παραδεκτό ή η 
περάτωση της εξέτασης αναφορών 
επειδή ήταν αβάσιμες·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/28

Τροπολογία 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 3β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι αναφέροντες εξακολουθούν 
να μην ενημερώνονται επαρκώς σχετικά 
με τους λόγους για τους οποίους μια 
αναφορά μπορεί να χαρακτηριστεί μη 
παραδεκτή·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/29

Τροπολογία 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει την ανάγκη 
συνεχούς δημόσιας συζήτησης σχετικά με 
τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης, 
τα όρια της και το μέλλον της, ώστε να 
διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με τα επίπεδα στα οποία 
λαμβάνονται οι αποφάσεις και να 
αποτρέπεται το φαινόμενο επίρριψης 
όλων των ευθυνών στις Βρυξέλλες, το 
οποίο χρησιμοποιείται από ορισμένα 
ανεύθυνα κράτη μέλη· ζητεί πιο εντατικό 
και δομημένο διάλογο ανά εξάμηνο 
ανάμεσα στην Επιτροπή Αναφορών και 
στα μέλη των Επιτροπών Αναφορών στα 
εθνικά κοινοβούλια για αναφορές που 
αφορούν ζητήματα τα οποία προκαλούν 
σημαντικές ανησυχίες στους ευρωπαίους 
πολίτες, τονώνοντας ένα γνήσιο διάλογο 
μεταξύ ευρωβουλευτών και εθνικών 
βουλευτών με επίκεντρο τις αναφορές οι 
οποίες θα ενίσχυαν περαιτέρω την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις πολιτικές 
της ΕΕ και τη σαφήνεια σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών 
μελών·

4. επαναλαμβάνει την ανάγκη 
συνεχούς δημόσιας συζήτησης σχετικά με 
τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης, 
τα όρια της και το μέλλον της, ώστε να 
διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με τα επίπεδα στα οποία 
λαμβάνονται οι αποφάσεις· ζητεί πιο 
εντατικό και δομημένο διάλογο ανά 
εξάμηνο ανάμεσα στην Επιτροπή 
Αναφορών και στα μέλη των Επιτροπών 
Αναφορών στα εθνικά κοινοβούλια για 
αναφορές που αφορούν ζητήματα τα οποία 
προκαλούν σημαντικές ανησυχίες στους 
ευρωπαίους πολίτες, τονώνοντας ένα 
γνήσιο διάλογο μεταξύ ευρωβουλευτών 
και εθνικών βουλευτών με επίκεντρο τις 
αναφορές οι οποίες θα ενίσχυαν περαιτέρω 
την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις 
πολιτικές της ΕΕ και τη σαφήνεια σχετικά 
με τις αρμοδιότητες της ΕΕ και των 
κρατών μελών·

Or. en


