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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό σε πρώιμο στάδιο της διαμόρφωσης πολιτικής·
θεωρεί ότι οι βασικές προτάσεις θα μπορούσαν να συνοδεύονται από ένα επιπλέον τμήμα 
στην αξιολόγηση επιπτώσεων, το οποίο να προσδιορίζει με ποιον τρόπο έχουν ληφθεί 
υπόψη οι ανησυχίες των πολιτών κατά την κατάρτιση της πρότασης· επισημαίνει ότι θα 
πρέπει να διευκρινισθούν οι επιπτώσεις των δημόσιων διαβουλεύσεων στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

2. ενθαρρύνει την Επιτροπή να δρομολογήσει συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ και των λοιπών ευρωπαϊκών φορέων για την εξέταση της δυνατότητας δημοσίευσης 
θέσεων ή τροπολογιών σε μια δημόσια βάση δεδομένων πριν από την τελική υιοθέτησή 
τους. Θεωρεί ότι η βάση δεδομένων Prelex για την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό 
αυτόν·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται εύκολα κατανοητές γενικές πληροφορίες στις
ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχεται στο κοινό εύκολη πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές·

4. θεωρεί ότι η συζήτηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και 
δραστηριότητες των εθνικών και τοπικών αποδεκτών· επισημαίνει ότι απαιτείται 
περισσότερη προσοχή στη διοχέτευση σχετικών και περιφερειακού χαρακτήρα
πληροφοριών σε καθορισμένες ομάδες στόχους, συνδέοντας έτσι τα ευρωπαϊκά ζητήματα 
με την καθημερινή ζωή των πολιτών·

5. προτρέπει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά και άμεσα την κοινοτική νομοθεσία στο
εθνικό δίκαιο ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν το ίδιο 
επίπεδο δικαιωμάτων που παρέχονται από την κοινοτική νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει με πιο ενεργό τρόπο ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργασθεί με τις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών ώστε να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με το δικαίωμά τους για την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη και τα μέσα προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.


