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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η ιθαγένεια της Ένωσης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 της ΣΛΕΕ, 
πέραν της χορήγησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο, ήτοι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις 
δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας, το δικαίωμα να απολαύουν προξενικής 
προστασίας από άλλο κράτος μέλος, εάν χρειαστεί, και το δικαίωμα αναφοράς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σε 
οποιαδήποτε από τις γλώσσες της Συνθήκης, έχει επίσης εκτεταμένες συνέπειες και 
παρέχει δικαιώματα στον τομέα της δημοκρατικής συμμετοχής, όπως απορρέουν, 
μεταξύ άλλων νομικών βάσεων, από τα άρθρα 11 της ΣΕΕ και 24 της ΣΛΕΕ, καθώς και 
από το κεφάλαιο V του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

2. θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά την άσκηση των 
εκλογικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης, με στόχο την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος της φθίνουσας εκλογικής συμμετοχής· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι η εκλογική νομοθεσία σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι 
περίπλοκη και μεροληπτική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θέτει υπερβολικά εμπόδια 
στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου ή αποτρέπει άμεσα την άσκησή του, ιδίως στην 
περίπτωση πολιτών της ΕΕ που έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, οι 
οποίοι εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 15 εκατομμύρια άτομα· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της στέρησης των εκλογικών δικαιωμάτων των πολιτών της 
ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία των πολιτικών τους δικαιωμάτων· προτρέπει την Επιτροπή να καλέσει τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά τις βέλτιστες πρακτικές που βοηθούν τους πολίτες της 
ΕΕ να ψηφίζουν και να είναι υποψήφιοι στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τη δημοσίευση των εκλογικών νόμων τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις εκλογές 
της ΕΕ, την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και κάθε λαϊκίστικης ρητορικής και 
την προώθηση της εκπαίδευσης και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης· πιστεύει 
ότι η προβολή των απόψεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει 
να γίνεται από τα δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ με τρόπο που να εγγυάται την 
αντικειμενικότητα και την πολυφωνία· 

3. υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) συμβάλλει στην 
προοδευτική ανάπτυξη της έννοιας της ιθαγένειας σε σημείο που ορισμένες πτυχές της 
έχουν αποκτήσει σχετική αυτονομία μέσω του ευρωπαϊκού συνταγματικού πλαισίου· 
υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20 της ΣΛΕΕ απαγορεύει εθνικά μέτρα τα οποία στερούν από 
τους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα να ασκούν αποτελεσματικά, στην ουσία τους, 
τα δικαιώματα που τους παρέχει η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης1·

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Μαρτίου 2011, Gerardo Ruiz Zambrano κατά
Office national de l’emploi (ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
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4. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΣΕΕ, κατά τον διορισμό του Προέδρου 
της Επιτροπής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει την πολιτική σημασία και τον συμβολισμό της 
προσωπικότητας αυτής σε ό,τι αφορά την ιθαγένεια της ΕΕ και θεωρεί ότι ο Πρόεδρος 
της νέας Επιτροπής θα πρέπει να προταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεταξύ των 
κορυφαίων υποψηφίων («Spitzenkandidaten») που μπορούν να συγκεντρώσουν 
συνολικά τον μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης από τις διάφορες ομάδες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5. πιστεύει ακράδαντα ότι η αρχή της μη διάκρισης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας και γενική αρχή και θεμελιώδη αξία του δικαίου της ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ· τονίζει, ιδίως, ότι το άρθρο 10 της ΣΛΕΕ απαγορεύει 
τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά τον καθορισμό 
και την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαγορεύει επίσης τις διακρίσεις για τους λόγους αυτούς, 
καθώς και λόγω γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή των πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 
περιουσίας ή γέννησης· υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τη φυλετική ισότητα 
(2000/43/ΕΚ)2 εισήγαγε την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φυλής ή εθνότητας στο 
πλαίσιο της απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι η οδηγία για την ισότητα των φύλων κατά 
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (2004/113/ΕΚ)3 και η οδηγία για την ισότητα 
των φύλων (2006/54/ΕΚ)4 εγγυώνται την ίση μεταχείριση μόνο σε σχέση με την 
κοινωνική ασφάλιση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι οδηγίες 
εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται περισσότερο από 10 έτη μετά τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο·

6. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η οδηγία για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, με την οποία εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης εκτός της αγοράς 
εργασίας, με την επέκταση της προστασίας κατά των διακρίσεων βάσει οριζόντιας 
προσέγγισης, εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο, μια δεκαετία 
μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής· πιστεύει ότι οι προσεχείς προεδρίες 
του Συμβουλίου θα πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη θέσης σχετικά με την οδηγία 
έως τη λήξη της εντολής·

7. επαναλαμβάνει τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης της Επιτροπής Αναφορών 
του Ιουνίου 2017 με θέμα «Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο 
ευρωπαϊκό εγχείρημα», όπου υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη να καταστούν η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πιο ανοικτά και διαφανή 
για όλους τους πολίτες της Ένωσης· πιστεύει ότι η άμεση συμμετοχή των πολιτών και η 
πλήρης διαφάνεια σε όλα τα στάδια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών 

                                               
2 Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
3 Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, ΕΕ L 373 
της 21.12.2004, σ. 37.
4 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την 
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας 
και απασχόλησης, ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
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και την αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος σε επίπεδο ΕΕ · επιμένει στην 
άποψη ότι, αν η ΕΕ ηγηθεί με αξιόπιστο τρόπο της προσπάθειας για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, θα πραγματοποιήσει ένα καθοριστικό βήμα, όχι μόνο για τη διασφάλιση 
της χρηστής διοίκησης σε όλα τα κράτη μέλη και για την προστασία των γενικών 
συμφερόντων των φορολογουμένων, αλλά και για την ενίσχυση της ίδιας της εικόνας 
της στα μάτια των πολιτών της ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να λειτουργεί 
υποδειγματικά και να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα για την πρόληψη τυχόν 
συγκρούσεων συμφερόντων, και όσον αφορά τους διορισμούς σε σχετικές θέσεις στα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για τα πρόσφατα 
περιστατικά μεταπήδησης Επιτρόπων από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία 
υπονομεύουν την αντίληψη που σχηματίζει η κοινή γνώμη για την Ένωση·

8. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου 
της Ένωσης από τα κράτη μέλη όσον αφορά όλα τα δικαιώματα για την ιθαγένεια που 
απορρέουν από τις Συνθήκες, ιδίως το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, 
εναπόκειται στην Επιτροπή να εκτελέσει πλήρως τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει 
των άρθρων 258 - 260 της ΣΛΕΕ ως θεματοφύλακας των Συνθηκών· παροτρύνει την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που έχει στη 
διάθεσή της για τον σκοπό αυτό· τονίζει τη σημασία του να καταστούν οι 
δραστηριότητες λήψης αποφάσεων και επιβολής της Ένωσης πιο αποτελεσματικές και 
ορατές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εικόνα που σχηματίζουν οι πολίτες της 
Ένωσης σχετικά με την ΕΕ είναι πληρέστερη·

9. παραπέμπει στο ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την έκθεση 2017 
για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση 
δημοκρατικής αλλαγής5, στο οποίο υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα εν λόγω 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη δεν μπορούν να 
περιορίζονται με αδικαιολόγητο τρόπο από τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η επιτυχής 
άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια προϋποθέτει ότι τα κράτη 
μέλη σέβονται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται από τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

10. καλεί όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να καταπολεμήσουν το φαινόμενο «φταίνε οι 
Βρυξέλλες», δηλαδή το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη επιρρίπτουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ευθύνες για αποφάσεις που έχουν λάβει τα ίδια ως μέλη του Συμβουλίου· καλεί 
το Συμβούλιο να ενισχύσει τη διαφάνεια κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

11. ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της προοπτικής της ισότητας των 
φύλων σε όλες τις διαδικασίες αποτίμησης και αξιολόγησης που αφορούν τα ισχύοντα 
νομοθετικά κείμενα και τις μελλοντικές προτάσεις σχετικά με την ιθαγένεια·

12. υπενθυμίζει τη συμβολή των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην 
«διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης 
των πολιτών της Ένωσης» (άρθρο 10 παράγραφος 4 ΣΕΕ)· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
δοθεί στους μεμονωμένους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα να υποβάλλουν απευθείας 
αίτηση προσχώρησης σε πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

13. θεωρεί ότι η ενάσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, των 

                                               
5 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 11.
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εκλογικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 
συνδέεται καθοριστικά με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και την ιθαγένεια 
της Ένωσης· φρονεί ότι η συμμετοχική δημοκρατία σε επίπεδο ΕΕ θα καταστεί 
αποτελεσματικότερη εάν εγκαθιδρυθεί μια πραγματικά δημοκρατική διακυβέρνηση 
ικανή να εγγυάται την πλήρη διαφάνεια, την αποτελεσματική προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την άμεση συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ και τη συμπερίληψη των προτεραιοτήτων των πολιτών της ΕΕ στην 
πολιτική ατζέντα της ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέσα της συμμετοχικής 
και της άμεσης δημοκρατίας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί η πολιτική 
συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές και εθνικές κοινότητες· καλεί την Επιτροπή, στο 
πλαίσιο αυτό, να αναπτύξει περαιτέρω βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων, για να 
προαγάγει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις δημοτικές και τοπικές 
εκλογές σε όλη την Ένωση, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης 
αναφορικά με τη σημασία των τοπικών εκλογών, της ενημέρωσης σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στον τομέα αυτό και της άμεσης προώθησης της 
συμμετοχής σε τέτοιες εκλογές· αναγνωρίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η παρούσα 
κατάσταση όπου οι πολίτες ορισμένων κρατών μελών χάνουν το δικαίωμα ψήφου στις 
εθνικές εκλογές στη χώρα καταγωγής τους, χωρίς, ωστόσο, να έχουν δικαίωμα ψήφου 
στις εθνικές εκλογές της χώρας διαμονής τους· υποστηρίζει ότι τούτη η στέρηση του 
δικαιώματος ψήφου των πολιτών της ΕΕ είναι ασυμβίβαστη με το εκ της Συνθήκης 
δικαίωμά τους να συμμετέχουν πλήρως στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

14. υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ, αποτελεί 
επίσημο δίαυλο για την απευθείας επικοινωνία των πολιτών με τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, τον εντοπισμό αδυναμιών και ασυνεπειών του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά τον 
στόχο της διασφάλισης της πλήρους προστασίας των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων και την υπόδειξη εσφαλμένης εφαρμογής ή μεταφοράς του 
ενωσιακού δικαίου από τις εθνικές αρχές· σημειώνει ότι, ενώ οι πολίτες σε όλη την 
Ένωση είναι ενήμεροι για το δικαίωμα αναφοράς, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
εξακολουθούν να επιδεικνύουν ελλιπή αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση και την 
επίλυση των προβλημάτων που τίθενται υπόψη τους μέσω των αναφορών των πολιτών· 
καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική με 
στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
πολιτών και τη βελτίωση των προσπαθειών συνεργασίας με τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, ιδίως στους τομείς πολιτικής που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο 
αριθμό αναφορών, και συγκεκριμένα: το περιβάλλον, τα θεμελιώδη δικαιώματα 
(κυρίως τα δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα του παιδιού), η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων, οι κοινωνικές υποθέσεις και η απασχόληση, οι διακρίσεις και η 
μετανάστευση·

15. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί 
θεμελιώδες στοιχείο της ιθαγένειας της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 227 ΣΛΕΕ και το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κάθε 
πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 
καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος έχει δικαίωμα αναφοράς· υπενθυμίζει τη 
σημαντική σύνδεση μεταξύ της διαδικασίας υποβολής αναφορών και των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης και επιβολής της Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 
258-260 της ΣΛΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ενημέρωση και την εκπαίδευση σχετικά με το δικαίωμα υποβολής 



PE623.689v02-00 6/12 AD\1169853EL.docx

EL

αναφοράς μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης ως εργαλείο για την ενίσχυση της 
συμμετοχικής δημοκρατίας και την αύξηση της συμμετοχής στα κοινά· τονίζει ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη η πλήρης προσβασιμότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στο 
περιεχόμενο των πολιτικών τους, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα και για άτομα με 
αναπηρίες·

16. τονίζει τη σημασία του δικαιώματος κάθε πολίτη της Ένωσης και κάθε φυσικού ή 
νομικού προσώπου που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος να 
απευθύνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 228 της ΣΛΕΕ, στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή υποβάλλοντας καταγγελίες που αφορούν περιπτώσεις κακοδιοίκησης 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το 
δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τους πολίτες της Ένωσης σχετικά με 
το δικαίωμα αυτό· σημειώνει ότι η προσφυγή των πολιτών σε μια ανοικτή, 
αποτελεσματική και ανεξάρτητη ευρωπαϊκή διοίκηση παραμένει ουσιώδης για την 
αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· υπενθυμίζει το άρθρο 1 της ΣΕΕ, το οποίο ορίζει ότι οι 
αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες· 
υπενθυμίζει την καίρια συμβολή του γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην 
αύξηση της συνολικής διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων και των νομοθετικών διαδικασιών της ΕΕ, με αποτέλεσμα να 
υποστηρίζεται με τον τρόπο αυτό η ενεργός συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης στις 
διαδικασίες αυτές και να αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους· αποδέχεται πλήρως, στο 
πλαίσιο αυτό, τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στη στρατηγική έρευνα 
OI/2/2017/ΤΕ όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των 
προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ·

17. προτείνει την αναθεώρηση του κανονισμού 1049/20016 σχετικά με την πρόσβαση σε 
έγγραφα, προκειμένου να ενισχυθεί το δικαίωμα αυτό που απολαμβάνουν οι πολίτες 
της ΕΕ και η κοινωνία των πολιτών·

18. πιστεύει ακράδαντα ότι η διαφάνεια αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του κράτους 
δικαίου και ότι, εάν διασφαλιστεί ότι τηρείται σε όλα τα στάδια της νομοθετικής 
διαδικασίας, επηρεάζει την πραγματική άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι, καθώς και άλλων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα της 
ελευθερίας της έκφρασης και, ειδικότερα, η πτυχή της ελευθερίας του λόγου και το 
δικαίωμα ενημέρωσης· θεωρεί επίσης ότι η διαμόρφωση μιας ενεργούς ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας απαιτεί περιθώριο για δημόσιο έλεγχο, αναθεώρηση και αξιολόγηση της 
διαδικασίας και την προοπτική αμφισβήτησης του αποτελέσματος· υπογραμμίζει ότι 
τούτο θα συμβάλει στη σταδιακή εξοικείωση των πολιτών με βασικές έννοιες της 
νομοθετικής διαδικασίας και θα προωθήσει τα συμμετοχικά στοιχεία της δημοκρατικής 
ζωής της Ένωσης·

19. θεωρεί ότι η πολυγλωσσία στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων και στην 
αλληλεπίδρασή τους με τους πολίτες αποτελεί ουσιώδη πτυχή για την ενίσχυση της 
έννοιας της ιθαγένειας της ΕΕ· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να 

                                               
6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, 
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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εξασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η διαθεσιμότητα επίσημων εγγράφων και πέραν 
των τριών γλωσσών εργασίας·

20. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη σημασία, στο πλαίσιο των σχολικών 
τους προγραμμάτων, στην πολιτική εκπαίδευση σχετικά με θέματα της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και να προσαρμόσουν ανάλογα την 
κατάρτιση των δασκάλων·

21. επισημαίνει τη σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της 
Ένωσης και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και εργασίας στην Ένωση μπορεί να ενισχυθεί μόνο μέσω 
περαιτέρω νομοθετικών μέτρων που θα διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία και ένταξη 
σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την 
προώθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και αποτελεσματικά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
987/20097 για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των παροχών κοινωνικής ασφάλισης 
(συμπεριλαμβανομένων κρατικών συντάξεων, υγειονομικής ασφάλισης, επιδομάτων 
ανεργίας και οικογενειακών επιδομάτων)·

22. τονίζει την ανάγκη να εγκαταλειφθούν τα μέτρα λιτότητας και να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικές και συνεκτικές πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πλήρης απασχόληση και η επαρκής κοινωνική προστασία, τα υψηλότερα επίπεδα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος·

23. εκφράζει τη λύπη του για την επιλογή ορισμένων κρατών μελών να εξαιρεθούν από 
τμήματα των Συνθηκών, γεγονός το οποίο υπονομεύει τα δικαιώματα των πολιτών και 
δημιουργεί εκ των πραγμάτων διαφορές, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες πρέπει να είναι 
ίσοι βάσει των Συνθηκών·

24. θεωρεί ότι η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί ευκαιρία για την ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών στη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ, εάν το μέσο αυτό να καταστεί λιγότερο 
γραφειοκρατικό και πιο προσιτό και αποτελεσματικό· υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει 
να παρέχει πόρους για επαρκή υποδομή και υποστήριξη για τη διεξαγωγή ολόκληρης 
της διαδικασίας των ΕΠΠ· υπενθυμίζει ότι οι πρωτοβουλίες των πολιτών χρήζουν 
κατάλληλης προσοχής από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως τονίζεται στην πρόσφατη 
νομολογία του ΔΕΕ (υπόθεση T-646/13, Minority SafePack - one million signatures for 
diversity in Europe κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής)· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν 
πληρέστεροι κανόνες και καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την πολιτική και νομική 
συνέχεια που θα δίδεται στις επιτυχείς ΕΠΠ·

25. διαπιστώνει ότι το Brexit θα αποτελέσει την πρώτη φορά κατά την οποία πολίτες της 
ΕΕ θα απωλέσουν την ιθαγένεια της ΕΕ και τα συναφή δικαιώματα, προνόμια και 
προστασία· υπενθυμίζει ότι, άπαξ και χορηγήθηκε η ιθαγένεια της ΕΕ, θα πρέπει να 

                                               
7 ΕΕ L 284 της 30.12.2006, σ. 1.
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διασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα που έχουν αξιοποιήσει τα σχετικά προνόμια δεν θα 
βρεθούν σε νομικό κενό όταν τους αφαιρεθεί η ιθαγένεια, ιδίως όταν τούτο συμβαίνει 
παρά τη βούλησή τους, όπως παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· ζητεί τα δικαιώματα των πολιτών να 
διασφαλιστούν με συμφωνία χωριστή από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με 
το Brexit, ώστε να εξεταστούν χωριστά από την πολιτική διαδικασία και να 
εξασφαλιστεί η προστασία τους, ακόμη και σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας· 
ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο διατήρησης της ιθαγένειας της ΕΕ εφ’ όρου ζωής ή 
χορήγησης μιας μορφής συνδεδεμένης ιθαγένειας για τα άτομα από τα οποία αφαιρείται 
η ιθαγένεια της ΕΕ·

26. πιστεύει ότι η υπηρεσία SOLVIT θα πρέπει να εξορθολογιστεί περαιτέρω και, 
προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική, να αποκτήσει συμπληρωματικές 
αρμοδιότητες ώστε να ασχολείται με ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισόδου και ζητημάτων 
διαμονής και διακρίσεων, πριν από την προσφυγή σε δικαστικά ή διοικητικά ένδικα 
μέσα, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και να ικανοποιείται η ανάγκη των πολιτών να 
αναζητούν έννομη προστασία και να επιλύονται τα προβλήματά τους χωρίς 
καθυστερήσεις·

27. πιστεύει ότι τα προγράμματα ιθαγένειας της ΕΕ όπως το «Erasmus+» ή το «Ευρώπη για 
τους πολίτες», σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση 
της δημοκρατικής συμμετοχής στη ζωή της Ένωσης, όπως ο πληθοπορισμός, 
αποτελούν κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να ανανεωθούν και να ενισχυθούν στο πλαίσιο 
του επικείμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

28. θεωρεί ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που ενσωματώνεται στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας αποτελεί το σημαντικότερο νομοθέτημα, τόσο συμβολικά όσο και ως 
προς το περιεχόμενό του, που πλαισιώνει την ιθαγένεια της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι το άρθρο 51 του Χάρτη, σε συνδυασμό με μια επαναλαμβανόμενη 
περιοριστική ερμηνεία του, καθιστά συχνά ανίσχυρη την εφαρμογή του·

29. θεωρεί ότι, παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα των δικαιωμάτων εξακολουθεί να παρουσιάζει 
ελλείψεις σε πολλά κράτη μέλη, γεγονός που αποδεικνύεται ότι αποτελεί τον 
σημαντικότερο φραγμό για την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το 
καθεστώς του πολίτη της ΕΕ·

30. τονίζει ότι το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της Ένωσης δεν μπορεί να περιορίζεται με αδικαιολόγητο τρόπο·

31. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενημέρωση που παρέχουν στους πολίτες της 
ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους και να καταβάλουν προσπάθειες 
προκειμένου να είναι εξίσου εύκολη η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών τόσο 
στη χώρα καταγωγής τους όσο και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος·

32. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει τη διαδικασία για την αναθεώρησή 
της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 της ΣΕΕ· υπογραμμίζει ότι τούτο αποτελεί 
πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω διεύρυνση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
ιθαγένεια της ΕΕ· σημειώνει ότι έχουν παρέλθει 10 έτη από την τελευταία αναθεώρηση 
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της Συνθήκης, και το διάστημα αυτό αποτελεί μία από τις μακρύτερες περιόδους χωρίς 
επανεξέταση κατά τις τελευταίες δεκαετίες· θεωρεί ότι η πραγματικότητα του Brexit 
αποτελεί σαφή λόγο και μοναδικό κίνητρο για να κινηθεί μια νέα διαδικασία 
αναθεώρησης· προτείνει να δρομολογηθεί μια νέα Ευρωπαϊκή Συνέλευση προς τον 
σκοπό αυτό.
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