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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες για την επικύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης ανέδειξαν την ανάγκη να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά 
στους ευρωπαίους πολίτες και να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες και οι ανησυχίες τους, 
δεδομένου του ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας επηρεάζει άμεσα την 
καθημερινή τους ζωή,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι η υποβολή αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών 
του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα σημαντικό μη ένδικο μέσο προσφυγής που 
έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι των χωρών της Ένωσης σε 
περιπτώσεις παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, καθιστά την εν λόγω επιτροπή 
υπεύθυνη προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανησυχίες και κριτικές των 
πολιτών, συμπράττοντας όπου είναι απαραίτητο με εθνικές και τοπικές αρχές για την 
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη μη ορθή εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου,

1. υπογραμμίζει την ανάγκη και τη σημασία της επιβεβαίωσης των δικαιωμάτων της 
Ένωσης καθιστώντας νομικά δεσμευτικό το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

2. διαπιστώνει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα 
θεσμικά όργανά της θα ενισχυθεί περισσότερο με την υιοθέτηση του Κώδικα Ορθής 
Διοικητικής Συμπεριφοράς της ΕΕ που μεταξύ άλλων προβλέπει κανόνες πρόσβασης στα 
κοινοτικά έγγραφα βελτιώνοντας έτσι αισθητά τη διαφάνεια των ενεργειών της Ένωσης 
και των οργάνων της·

3. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα υποβολής 
αναφοράς, με την οποία παρέχεται στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα πραγματικού ελέγχου 
της εφαρμογής της νομοθεσίας και η δυνατότητα συνεισφοράς στην εύρυθμη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία των πολιτών της·

4. επισημαίνει ότι οι αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να έχουν ως 
σκοπό την τροποποίηση καθώς και την εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

5. εκφράζει τη λύπη του διότι προς το παρόν η διαδικασία υποβολής αναφορών
δυσχεραίνεται λόγω έλλειψης τεχνικής υποστήριξης αλλά θεωρεί, ωστόσο, ότι η 
διαδικασία αυτή έχει μεγάλη δυναμική, εάν εφαρμοσθεί ορθά· αποτελεί θέμα πολιτικής 
βούλησης η διαδικασία αυτή και οι συνέπειές της να παραμείνουν περιορισμένες ή να 
αναπτυχθούν περαιτέρω·

6. θεωρεί ότι το καθεστώς του δικαιώματος αναφοράς ως θεμελιώδους δικαιώματος των 
ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει, ως το ελάχιστον, να απαιτεί από την Επιτροπή να 
αιτιολογήσει επαρκώς την άρνησή της να ακολουθήσει σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συνεργασία που έχει επιτευχθεί ως 
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τώρα με την Επιτροπή όσον αφορά την εξέταση αναφορών, παρατηρεί όμως ότι οι 
διαδικασίες παραβίασης κινούνται ως επί το πλείστον βάσει καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί στην Επιτροπή και όχι βάσει αναφορών που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή 
Αναφορών·

7. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία με την 
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, 
έτσι ώστε κάθε ευρωπαίος πολίτης και γενικότερα κάθε κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ 
να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά του·

8. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, ειδικότερα 
των νέων, να συνεχίσουν συστηματικά την ενημέρωση των πολιτών ως προς τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης, παρέχοντας ποιοτική 
πληροφόρηση και διασαφήσεις για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών και του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθώς και διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής 
αναφοράς ή καταγγελίας στη μητρική γλώσσα και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού τους.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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