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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: Προτάσεις των 
Ομάδων PPE-DE και PSE

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1 Καταχώρηση των αναφορών:

Κάθε αναφορά που υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο καταγράφεται στο GEDA από την 
επίσημη ταχυδρομική υπηρεσία και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη ΓΔ Προεδρία –
Τμήμα Δραστηριοτήτων των Βουλευτών. To Τμήμα Δραστηριοτήτων των Βουλευτών
επιβεβαιώνει την παραλαβή, χορηγεί αριθμό στην αναφορά και καταχωρεί το όνομα 
του αναφέροντα/της αναφέρουσας και τον αριθμό της αναφοράς για δημοσίευση στα 
πρακτικά της πρώτης συνόδου της Ολομέλειας μετά την καταχώρηση. Παράλληλα, η 
αναφορά, στην αρχική της μορφή, καταχωρείται στη βάση δεδομένων ePetition.

Προτού χορηγηθεί αριθμός σε μια αναφορά για δημοσίευση στα πρακτικά της 
συνόδου, το Τμήμα Δραστηριοτήτων των Βουλευτών επιβεβαιώνει με την 
Επιτροπή Αναφορών αν μια καταγγελία πληροί τα τυπικά κριτήρια για να 
καταχωρηθεί ως αναφορά.

2 Χειρισμός των αναφορών:

Οι αναφορές αποστέλλονται ανά ομάδες των 20-25 από τo Τμήμα Δραστηριοτήτων 
των Βουλευτών (Λουξεμβούργο) στη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών. Όταν η 
αναφορά και τα έγγραφα που ενδεχομένως τη συνοδεύουν παραληφθούν από τη 
γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, διανέμονται στους υπαλλήλους διοίκησης της 
γραμματείας για τη σύνταξη περίληψης και τη διατύπωση συστάσεων. Ορίζεται 
προθεσμία και οι περιλήψεις ομαδοποιούνται και πάλι, βάσει της ημερομηνίας αυτής, 
και αποστέλλονται για μετάφραση σε όλες τις γλώσσες του γλωσσικού προφίλ της 
Επιτροπής Αναφορών. Όταν παραληφθεί η μεταφρασμένη έκδοσή τους, οι 
περιλήψεις και οι συστάσεις ελέγχονται από την άποψη της συνοχής τους,
διορθώνονται, επιστρέφονται για μετάφραση εάν χρειάζεται, και στη συνέχεια 
αποστέλλονται στην υπηρεσία διανομής προκειμένου να κοινοποιηθούν σε όλα τα 
μέλη της επιτροπής. (Σημείωση: η διαδικασία είναι κοινή για όλες τις αναφορές, 
ανεξαρτήτως εάν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου).

3 Έγγραφα περιλήψεων:
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Τα μέλη της επιτροπής λαμβάνουν ένα έγγραφο που περιέχει περιλήψεις και 
συστάσεις σε όλες τις γλώσσες του γλωσσικού προφίλ της Επιτροπής Αναφορών
κάθε λίγες εβδομάδες. (Αυτό φυσικά μπορεί να αντιπαραβάλλεται με το πρωτότυπο 
στη βάση δεδομένων ePetition.)

Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τον 
πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών. 

Μια αναφορά μπορεί:

- να χαρακτηριστεί μη παραδεκτή βάσει των άρθρων 21 και 194 της Συνθήκης·

- να χαρακτηριστεί παραδεκτή και να περατωθεί η εξέτασή της βάσει παλαιότερων 
συμπερασμάτων σε παρόμοιες υποθέσεις που εξετάστηκαν από την Επιτροπή 
Αναφορών·

- να χαρακτηριστεί παραδεκτή και να διαβιβαστεί στο δίκτυο SOLVIT με σκοπό 
την ανάληψη άμεσης δράσης στις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν μεμονωμένα 
διασυνοριακά προβλήματα, τα οποία οφείλονται στην ακατάλληλη εφαρμογή της 
νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις εθνικές δημόσιες αρχές.
Οι αναφορές που διαβιβάζονται στο SOLVIT παραμένουν καταχωρημένες ως 
αναφορές και αναπέμπονται στην Επιτροπή Αναφορών για περαιτέρω ενέργειες αν 
το πρόβλημα δεν επιλυθεί εντός τριών μηνών·

- να χαρακτηριστεί παραδεκτή και να διαβιβαστεί προς εξέταση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Το έγγραφο που περιέχει τις περιλήψεις και τις συστάσεις προσαρτάται στην 
ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών. 
Περιλαμβάνει τον αριθμό της αναφοράς, το όνομα του αναφέροντος, μια σύντομη 
περιγραφή του περιεχομένου της αναφοράς και την πρόταση του Προεδρείου και 
των Συντονιστών.

Μόνο οι περιλήψεις των αναφορών που έχουν χαρακτηριστεί παραδεκτές και που 
πρόκειται να διαβιβαστούν για εξέταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλονται
προς μετάφραση σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες μετά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών.

Ορίζεται προθεσμία 15 ημερών εντός της οποίας πρέπει να αποσταλούν 
παρατηρήσεις και αιτήματα από τα τακτικά μέλη της επιτροπής προς τον/την
πρόεδρο της επιτροπής. Τα αιτήματα των μελών σε σχέση με το παραδεκτό των 
αναφορών θα συζητηθούν χωρίς καθυστέρηση στην επόμενη συνεδρίαση της
επιτροπής. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις, οι συστάσεις θεωρούνται 
εγκριθείσες και σε αυτό το στάδιο ο/η πρόεδρος υπογράφει τις επιστολές με τις 
οποίες ενημερώνονται οι αναφέροντες σχετικά με τις προθέσεις της Επιτροπής 
Αναφορών όσον αφορά τις ενέργειες που θα γίνουν σε συνέχεια κάθε αναφοράς. Οι 
περιλήψεις και οι συστάσεις καταχωρούνται στη βάση ePetition, και κάθε πρόσθετο 
στοιχείο προστίθεται όταν κρίνεται αναγκαίο από τον υπάλληλο διοίκησης.
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4 Παραδεκτό:

Για να χαρακτηρισθεί παραδεκτή μια αναφορά πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της Συνθήκης (άρθρα 21 και 194) και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ιδίως το άρθρο 191 παράγραφος 1. Οι αναφορές που δεν πληρούν 
αυτά τα κριτήρια χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 
δυνατό να προτείνεται κάποιο εναλλακτικό μέσο προσφυγής ή αποκατάστασης.

5 Διερεύνηση και παρακολούθηση:

Εάν και εφόσον μια αναφορά κριθεί παραδεκτή, μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω επί 
της ουσίας. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις γίνεται με τη διαβίβαση της αναφοράς στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προκαταρκτική διερεύνηση, και συγκεκριμένα για να 
προσδιοριστεί το νομικό πλαίσιο της αναφοράς σε σχέση με τις σχετικές οδηγίες ή 
τους κανονισμούς της ΕΕ. (Οι αναφορές που λαμβάνονται σε γλώσσες πλην της 
αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής πρέπει πρώτα να μεταφραστούν στην 
αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τους όρους της διοργανικής συμφωνίας.) Η Γενική 
Γραμματεία της Επιτροπής διαβιβάζει το αίτημα και την αναφορά στην αρμόδια
υπηρεσία, η οποία απαντά. Στη συνέχεια, συντονίζει τη διαβίβαση των απαντήσεων 
στη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών. Το έγγραφο με τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής επί των αναφορών, το οποίο παραλαμβάνεται τακτικά από τη 
γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, διαβιβάζεται στο Προεδρείο και τους 
συντονιστές της επιτροπής.

Η εξέταση των αναφορών που αναπέμπονται από την Επιτροπή εγγράφεται στην 
ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Αναφορών εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της απάντησης της Επιτροπής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και την 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται, η γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών μπορεί 
να πραγματοποιεί επίσης έρευνες.

Ο/Η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών μπορεί να διαβιβάζει αναφορές για 
γνωμοδότηση ή για ενημέρωση σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό των αναφορών, όπως 
συμφωνήθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στις 14 Ιουλίου 
1998.

Στις περιπτώσεις που μια αναφορά εγείρει ζητήματα τα οποία αποτέλεσαν πρόσφατα 
αντικείμενο συζήτησης ή ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποστέλλεται ως 
απάντηση στον αναφέροντα/στην αναφέρουσα το αντίστοιχο ψήφισμα ή το 
νομοθετικό κείμενο.

6 Εκπόνηση της ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης:

Μετά την παραλαβή των απαντήσεων της Επιτροπής εκπονείται για κάθε αναφορά
μια ανακοίνωση προς τα μέλη (CM), η οποία μεταφράζεται, και η γραμματεία 
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διατυπώνει κρίση ως προς το εάν το ζήτημα πρέπει να καταχωρισθεί στην ημερήσια 
διάταξη της επιτροπής ως σημείο «ΑΑ», σημείο «Α» ή σημείο «Β».

- Μόνο τα σημεία ΑΑ συζητούνται διεξοδικά στη συνεδρίαση της επιτροπής. Τα 
σημεία ΑΑ αφορούν αναφορές που απαιτούν ειδικές περαιτέρω ενέργειες από το 
Κοινοβούλιο, όπως για παράδειγμα μια διερευνητική επίσκεψη, μια έκθεση 
σύμφωνα με το άρθρο 192, μια ακρόαση ή μια δικαστική προσφυγή ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στις αναφορές ΑΑ είθισται 
να καλούνται οι αναφέροντες καθώς και οι ενδιαφερόμενες αρχές.

- Τα σημεία Α αφορούν αναφορές των οποίων η εξέταση παραμένει ανοιχτή στο 
πλαίσιο της γραπτής διαδικασίας και εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της 
επιτροπής χωρίς συζήτηση

- Τα σημεία Β αφορούν αναφορές η εξέταση των οποίων περατώνεται στο πλαίσιο 
της γραπτής διαδικασίας χωρίς συζήτηση.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης υποβάλλεται στον/στην πρόεδρο της Επιτροπής 
Αναφορών για έλεγχο και έγκριση πριν μεταφραστεί και διανεμηθεί στα μέλη.

Κατόπιν, η γραμματεία καταρτίζει μια σχολιασμένη ημερήσια διάταξη για τη 
συνεδρίαση των Συντονιστών και τη διανέμει απευθείας στο Προεδρείο και τους 
Συντονιστές. Η ημερήσια διάταξη με τα σχόλια περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα 
και διαβιβάζεται τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

7 Συνεδριάσεις της επιτροπής:

Εν τέλει, η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης που υπέβαλε ο/η
πρόεδρος και εξετάζει ή συζητά τα σημεία ΑΑ βάσει των ανακοινώσεων προς τα 
μέλη και άλλων εγγράφων που διανέμονται κατά τη συνεδρίαση. Κατά κανόνα, ο
αρμόδιος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινάει τη συζήτηση προβαίνοντας
σε προφορική δήλωση εξ ονόματος της Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
μπορεί να κληθεί ο αρμόδιος Επίτροπος να προβεί σε δήλωση. Κατά κανόνα, μπορεί 
να παρασχεθεί η δυνατότητα στους αναφέροντες ή τους εκπροσώπους τους να 
λάβουν τον λόγο, να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες και να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις. Επίσης, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για παράδειγμα εκπρόσωποι των 
κρατών μελών, καλούνται να παραστούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών 
και να προβούν σε δηλώσεις.

Μετά την εξέταση κάθε αναφοράς, η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει σύσταση για 
περαιτέρω ενέργειες, κρατώντας ανοικτή την αναφορά.

Επίσης, η επιτροπή μπορεί να κρίνει ότι μια υπόθεση έχει συζητηθεί επαρκώς, οπότε 
περατώνει την εξέτασή της.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση που λαμβάνεται κοινοποιείται στον αναφέροντα/στην 
αναφέρουσα με επιστολή του/της προέδρου της Επιτροπής Αναφορών.

8 Έκβαση των συνεδριάσεων:
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Έπειτα από κάθε συνεδρίαση, η γραμματεία συνεδριάζει για να συντονίσει τον
διοικητικό χειρισμό κάθε αναφοράς και να κατανείμει αρμοδιότητες σε κάθε μέλος 
του προσωπικού. Μια περίληψη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που ελήφθησαν στη συνεδρίαση των 
Συντονιστών, διαβιβάζεται στα μέλη εντός 5 ημερών από τη συνεδρίαση της 
επιτροπής.
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλεται σημείωμα με το οποίο επιβεβαιώνονται οι 
αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών σε σχέση με κάθε αναφορά. Έπειτα από τη 
συνεδρίαση αυτή, η γραμματεία καταχωρεί τις αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών
στη βάση δεδομένων ePetition. Κατόπιν προετοιμάζονται οι επιστολές για υπογραφή 
από τον/την πρόεδρο.

9 Εκ νέου εξέταση αναφορών:

Εάν, έπειτα από τη λήψη απόφασης για την περάτωση της εξέτασης μιας αναφοράς, ο 
αναφέρων/η αναφέρουσα κοινοποιήσει άλλα σχετικά στοιχεία τα οποία, κατά την 
άποψη της γραμματείας, δεν είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη, μπορεί να υποβληθεί 
αίτημα από ένα μέλος (προσθήκη) ή αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής για εκ 
νέου εξέταση μιας αναφοράς. Ο/Η πρόεδρος αναφέρεται στα ζητήματα αυτά στην 
αρχή της συνεδρίασης της επιτροπής.

10 Περάτωση της εξέτασης αδρανών αναφορών:

Η εξέταση αναφορών που έχουν παραμείνει ανοικτές, εν αναμονή της παροχής 
πρόσθετων πληροφοριών, για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, και σε σχέση με 
τις οποίες δεν έχει ληφθεί περαιτέρω απάντηση από τον αναφέροντα/την 
αναφέρουσα, μπορεί να περατωθεί από την Επιτροπή Αναφορών κατόπιν σχετικής 
γνωμοδότησης της γραμματείας, χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Ο/Η πρόεδρος 
αναφέρεται και σε αυτά τα ζητήματα στην αρχή της συνεδρίασης της επιτροπής.

Οι εκκρεμείς διαδικασίες για αναφορές που υποβλήθηκαν στη διάρκεια
προηγούμενων κοινοβουλευτικών περιόδων θα τεθούν υπόψη του Προέδρου του 
Κοινοβουλίου στο τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

11. Παραρτήματα του Κώδικα Ορθής Πρακτικής της Επιτροπής Αναφορών:

Ορισμένα ειδικά ζητήματα απαιτούν αποσαφήνιση υπό τη μορφή παραρτημάτων του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής της Επιτροπής Αναφορών τα οποία πρόκειται να 
εγκριθούν από την επιτροπή. Τα παραρτήματα του Κώδικα Ορθής Πρακτικής
αποτελούν λειτουργικό εργαλείο και είναι συμπληρωματικά του Κανονισμού, χωρίς 
να τον υποκαθιστούν κατά κανέναν τρόπο.

Παράρτημα 1

Ζητήματα παραδεκτού:

A. Το παραδεκτό αποφασίζεται βάσει των κριτηρίων που περιέχονται στο άρθρο 
191, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ομόφωνα, έπειτα από τις συστάσεις που 
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περιέχονται στο έγγραφο περιλήψεων το οποίο εκπονεί η γραμματεία και το οποίο 
διανέμεται σε όλα τα μέλη.

Β. Εάν κάποιο μέλος αμφισβητεί τη σύσταση, ζητείται η γνώμη του/της προέδρου ή 
του αντιπροέδρου (προσθήκη) (σε περίπτωση απουσίας του/της προέδρου), που
λαμβάνει απόφαση εντός μίας εβδομάδας και ενημερώνει το μέλος για την απόφασή 
του/της και για τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται.

Γ. Εάν κάποια πολιτική ομάδα αμφισβητεί μια σύσταση, το ζήτημα παραπέμπεται 
στους Συντονιστές, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν πρόταση, βάσει ευρείας συμφωνίας, 
σχετικά με το είδος των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια.1

Δ. Σε περίπτωση μη υποβολής καμίας πρότασης και μη λήψης απόφασης εντός 
διαστήματος δύο μηνών από τους Συντονιστές, ο/η πρόεδρος λαμβάνει απόφαση 
συνεκτιμώντας τις απόψεις που εξέφρασαν οι Συντονιστές και ο αναφέρων/η 
αναφέρουσα, και ενημερώνει την επιτροπή για τους λόγους στους οποίους βασίζεται 
αυτή η απόφαση.

Παράρτημα 2

Διερευνητικές επισκέψεις:

Η Επιτροπή Αναφορών έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει διερευνητικές επισκέψεις 
σε κράτη μέλη ή περιφέρειες προκειμένου να διερευνά ισχυρισμούς που περιέχονται 
σε παραδεκτές αναφορές και να συναντά τα ενδιαφερόμενα μέρη (βλέπε άρθρο 192
παράγραφος 3 του Κανονισμού). Οι γενικοί κανόνες που διέπουν αυτού του είδους τις
επισκέψεις, οι οποίοι ισχύουν για όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιέχονται 
στην απόφαση του Προεδρείου της 11ης Οκτωβρίου 2006 η οποία τροποποιεί την 
απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 2000.

Όταν η επιτροπή λαμβάνει απόφαση να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίσκεψη, η 
γραμματεία εκπονεί, κατόπιν συζήτησης στη συνεδρίαση των Συντονιστών, ένα 
ρεαλιστικό, λεπτομερές πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα ενώ καθορίζει επίσης 
τους στόχους και τις προτεραιότητες της επίσκεψης προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της αποστολής. Στην περίπτωση τέτοιων επισκέψεων 
ορίζονται συνήθως τουλάχιστον πέντε βουλευτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον 
τρεις πολιτικές ομάδες προκειμένου να διασφαλισθούν αφενός ευρεία πολιτική 
εκπροσώπηση και αφετέρου οι ελάχιστες δυνατές οργανωτικές επιπλοκές.

Βουλευτές από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος είναι δυνατόν να συνοδεύσουν 
αντιπροσωπείες ενεργώντας αυτεπαγγέλτως. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι 
βουλευτές που ενεργούν αυτεπαγγέλτως δεν μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις 
επίσημες συναντήσεις της αντιπροσωπείας (κάτι που μπορεί να εξαρτάται από 

                                               
1 Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι η αναστολή της απόφασης σχετικά με το
παραδεκτό, έως ότου η γραμματεία ερευνήσει λεπτομερέστερα τα πραγματικά περιστατικά της 
υπόθεσης και υποβάλει σχετική έκθεση στους Συντονιστές. Μπορούν επίσης να εξεταστούν άλλες
επιλογές, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ευρείας συμφωνίας σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος τυχόν περαιτέρω καθυστέρησης στον
αναφέροντα/την αναφέρουσα.
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απόφαση του οικοδεσπότη) και ότι δεν συμμετέχουν στη σύνταξη της έκθεσης για 
την επίσκεψη.

Εάν στην επίσκεψη συμμετέχει μέλος του Προεδρείου της επιτροπής, θεωρείται ότι 
το πρόσωπο αυτό ηγείται της αντιπροσωπείας για πρακτικούς λόγους και για λόγους 
πρωτοκόλλου. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, την προεδρία της αντιπροσωπείας 
αναλαμβάνει βουλευτής ο οποίος ορίζεται από τους Συντονιστές.

Έπειτα από κάθε τέτοια επίσκεψη συντάσσεται προσχέδιο έκθεσης που περιέχει 
συστάσεις και η οποία υποβάλλεται από τα μέλη της αντιπροσωπείας στην Επιτροπή 
Αναφορών. 

1. Το προσχέδιο αυτό περιέχει όλες τις διαφορετικές και εναλλακτικές απόψεις. 

2. Τα σχέδια εκθέσεων για τις διερευνητικές επισκέψεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο
την περιγραφή των γεγονότων που διαπιστώθηκαν από την επίσημη αντιπροσωπεία 
και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη με ισόρροπο τρόπο τις διάφορες απόψεις που 
βασίζονται σε γεγονότα.

Η επιτροπή πρέπει να εγκρίνει την έκθεση προκειμένου να καταστήσει σαφή τη δική 
της θέση επί του υπό διερεύνηση ζητήματος. Η εγκεκριμένη έκθεση διαβιβάζεται 
στον/στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον/στην αναφέρουσα και στις 
αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Δηλώσεις στον Τύπο θα πρέπει να γίνονται μόνο μετά τη λήξη των διαδικασιών
της επιτροπής.

1.  Οι βουλευτές που συμμετέχουν στη διερευνητική αποστολή προβαίνουν σε 
δημόσιες δηλώσεις μόνο μετά την έγκριση της έκθεσης από το Προεδρείο, 
προκειμένου να αποφευχθούν είτε τα αρνητικά σχόλια είτε τα σχόλια κομματικού 
χαρακτήρα.

2.  Οι βουλευτές μιας επίσημης αντιπροσωπείας καθιστούν σαφές σε κάθε 
περίσταση ότι επιδιώκουν να διαπιστώσουν τα πραγματικά περιστατικά. 
Οποιαδήποτε δήλωση ή σχόλιό τους θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα 
εξακριβωμένα γεγονότα ενώ δηλώσεις που εκφράζουν κομματικές θέσεις πρέπει να 
αποφεύγονται.

Η Επιτροπή Αναφορών μπορεί επίσης να διατηρεί το δικαίωμα να οργανώνει 
αντιπροσωπείες οι οποίες δεν είναι διερευνητικές επισκέψεις, όπως αυτές 
περιγράφονται ανωτέρω, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίστηκαν στην 
απόφαση του Προεδρείου της 11ης Οκτωβρίου 2006. Σε κάθε περίπτωση, ο μέγιστος 
αριθμός βουλευτών που επιτρέπεται να ταξιδέψουν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού 
έτους είναι είκοσι πέντε.

Παράρτημα 3



DV\775794EL.doc PE 380.656

Προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και εμπιστευτικότητα.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών είναι δημόσιες και ανοικτές, με την 
επιφύλαξη των κανονισμών που αφορούν την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στους αναφέροντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης. Όλα τα έγγραφα που διανέμονται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Αναφορών θεωρούνται δημόσια έγγραφα, εκτός εάν έχει υποβληθεί αίτημα για 
προστασία του ιδιωτικού απορρήτου ή εμπιστευτικό χειρισμό.

Οι αναφέροντες έχουν δικαίωμα στην προστασία του ιδιωτικού απορρήτου τους, 
συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε προσωπικά στοιχεία τους, εφόσον το ζητήσουν.
Όταν λαμβάνεται αίτημα μη δημοσιοποίησης ονόματος για λόγους προστασίας του 
ιδιωτικού απορρήτου, η γραμματεία προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το εν λόγω αίτημα θα ικανοποιηθεί.

Τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών, τα οποία θεωρούνται 
εμπιστευτικά, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο περιορισμένης πρόσβασης και δεν 
πρέπει να περιέχονται στον φάκελο της συνεδρίασης ούτε στην ιστοθέση της Επιτροπής
Αναφορών. (Βλέπε παράρτημα VII A του Κανονισμού του Κοινοβουλίου).

Κατόπιν σχετικού αιτήματος αναφέροντα/αναφέρουσας, ή κατόπιν απόφασης του/της
προέδρου, ένα ζήτημα μπορεί να συζητείται κεκλεισμένων των θυρών.

* Θα ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία να συντάξει μια σαφή νομική δήλωση 
σχετικά με τους ακριβείς κανόνες και τις υποχρεώσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των αναφερόντων και τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των εγγράφων τους, η οποία πρέπει να δημοσιευτεί στην ιστοθέση της 
Επιτροπής Αναφορών και να αναφέρεται στην αλληλογραφία, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Η δήλωση αυτή θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των 
κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Αναφορών.

Παράρτημα 4

Βάση δεδομένων

Τα μέλη της επιτροπής, οι βοηθοί τους και το προσωπικό των ομάδων έχουν 
πρόσβαση στη βάση ePetitions, η οποία αναπτύχθηκε ως εργαλείο διαχείρισης από τη 
γραμματεία για την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τη δραστηριότητα της 
Επιτροπής Αναφορών και την εξασφάλιση της σωστής αρχειοθέτησης του υλικού. Η 
βάση δεδομένων ePetition προορίζεται να καταστεί με την πάροδο του χρόνου μια 
ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν περιορίζεται στο 
περιβάλλον της ίδιας της Επιτροπής Αναφορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
μέσω του διαδικτύου. Οι εμπιστευτικές αναφορές δεν καταχωρούνται στη βάση
ePetition, αλλά τα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος στη γραμματεία.

                             


