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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.1

Η διαδικασία.

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.

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. 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:

Τα μέλη της επιτροπής λαμβάνουν ένα έγγραφο που περιέχει περιλήψεις και 
συστάσεις στη γλώσσα τους κάθε λίγες εβδομάδες. (Αυτό φυσικά μπορεί να 
αντιπαραβάλλεται με το πρωτότυπο στη βάση δεδομένων ePetition.) Ορίζεται 
προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να αποσταλούν παρατηρήσεις προς τον/την
πρόεδρο της επιτροπής. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις, οι συστάσεις 

                                               
1 Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των αναφορών καθαυτή και όχι τον χειρισμό εκθέσεων και 
γνωμοδοτήσεων του Κοινοβουλίου.
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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.

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 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.

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.
Στις περιπτώσεις που ζητείται γνωμοδότηση, αυτή μπορεί να παρασχεθεί υπό τη 
μορφή επιστολής προς την Επιτροπή Αναφορών ή υπό άλλη έγγραφη μορφή,
αναλόγως του περιεχομένου της απάντησης, που εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
της εκάστοτε ενδιαφερόμενης επιτροπής. Σε σχέση με τις αναφορές που 
διαβιβάζονται προς ενημέρωση συνήθως δεν απαιτείται απάντηση, καθώς 
διαβιβάζονται απλώς για να ενημερωθεί μια επιτροπή για μια συγκεκριμένη 
κατάσταση ή για ένα συμβάν που ο αναφέρων/η αναφέρουσα και η Επιτροπή 
Αναφορών θεωρούν αξιοσημείωτο και για να βοηθήσει, για παράδειγμα, στην 
εκπόνηση νέας νομοθεσίας.

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.
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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 
διατυπώνει κρίση ως προς το εάν το ζήτημα πρέπει να καταχωρισθεί στην ημερήσια 
διάταξη της επιτροπής ως σημείο «Α» ή σημείο «Β». Μπορεί να καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η απάντηση δεν οδηγεί σε οριστικό συμπέρασμα ή ότι η απάντηση 
είναι απλώς προσωρινή, περίπτωση στην οποία το ζήτημα δεν εγγράφεται στην 
ημερήσια διάταξη. Εάν είναι προφανής άλλος ουσιαστικός λόγος, ο επίκαιρος 
χαρακτήρας ή η εγγενής σημασία του ζητήματος μπορεί να καθιστούν αναγκαία την 
ενημέρωση των μελών για το θέμα ακόμη και εάν δεν είναι διαθέσιμες σαφείς 
επιλογές.

Στη συνέχεια, η γραμματεία εκπονεί το σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεκτιμώντας τη 
σημασία των διαφόρων ζητημάτων και ιεραρχώντας τα, και λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των μελών και των υπαλλήλων της Επιτροπής καθώς και την πιθανή 
παρουσία αναφερόντων ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Αναφορές που καλύπτουν 
παρόμοια πεδία δραστηριότητας ή ζητήματα μπορούν να ομαδοποιούνται ώστε να 
παρέχεται στα μέλη η δυνατότητα να συγκρίνουν εποικοδομητικά παρόμοιες
καταστάσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη ή στο εσωτερικό ενός συγκεκριμένου 
κράτους ή μιας περιφέρειας.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης υποβάλλεται στον/στην πρόεδρο της Επιτροπής 
Αναφορών για έλεγχο και έγκριση πριν μεταφραστεί και διανεμηθεί στα μέλη.
Συζητείται στη διάρκεια μιας προπαρασκευαστικής συνεδρίασης της γραμματείας με 
αρμόδιους υπαλλήλους των πολιτικών ομάδων στο πλαίσιο της συνόδου στο 
Στρασβούργο πριν από κάθε συνεδρίαση της επιτροπής. Φάκελοι σχετικά με όλα τα 
σημεία της ημερήσιας διάταξης καταχωρούνται στη βάση ePetition.

Στο στάδιο αυτό συζητείται επίσης η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης των 
Συντονιστών. Κατόπιν, η γραμματεία καταρτίζει μια σχολιασμένη ημερήσια διάταξη 
για τη συνεδρίαση των Συντονιστών και τη διανέμει απευθείας στο Προεδρείο και 
τους Συντονιστές.

7 Συνεδριάσεις της επιτροπής:

Εν τέλει, η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης που υπέβαλε ο/η
πρόεδρος και εξετάζει ή συζητά όλα τα σημεία «Α» βάσει των ανακοινώσεων προς τα 
μέλη και άλλων εγγράφων που διανέμονται κατά τη συνεδρίαση. Ο αρμόδιος 
υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβαίνει σε προφορική δήλωση εξ ονόματος 
της Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να κληθεί ο αρμόδιος Επίτροπος 
να προβεί σε δήλωση. Σε περίπτωση που κάποιος αναφέρων/κάποια αναφέρουσα έχει 
ζητήσει να παραστεί στη συνεδρίαση ή έχει προσκληθεί από τον/την πρόεδρο,
του/της παρέχεται η δυνατότητα να λάβει τον λόγο, να δώσει πρόσθετες πληροφορίες 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Επίσης, είναι δυνατό να κληθούν άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, για παράδειγμα εκπρόσωποι των κρατών μελών, να παραστούν 
σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών και να προβούν σε δηλώσεις.
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Μετά την εξέταση κάθε αναφοράς, η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει σύσταση για 
περαιτέρω ενέργειες, κρατώντας ανοικτή την αναφορά. Αναφορές που παραμένουν 
ανοικτές μπορούν να διερευνηθούν περαιτέρω από την επιτροπή μέσω διερευνητικής 
επίσκεψης σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις (με την έγκριση 
των αρχών του Κοινοβουλίου και σύμφωνα με τον κανονισμό του) ή να διερευνηθούν 
περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και τη γραμματεία. Μπορούν να ζητηθούν 
πληροφορίες από τις ενδιαφερόμενες εθνικές ή τοπικές αρχές ή άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Διαμεσολαβητές όπου χρειάζεται. Η Επιτροπή 
Αναφορών μπορεί να επιλέξει να εκπονήσει έκθεση για την Ολομέλεια σχετικά με 
παραδεκτές αναφορές τις οποίες θεωρεί ιδιαίτερης σημασίας ή να υποβάλει 
προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, πιθανώς με ένα σχέδιο 
ψηφίσματος για περάτωση της συζήτησης.

Επίσης, η επιτροπή μπορεί να κρίνει ότι μια υπόθεση έχει συζητηθεί επαρκώς, οπότε 
περατώνει την εξέτασή της. Η εξέταση των σημείων «B» της ημερήσιας διάταξης 
περατώνεται βάσει της γραπτής διαδικασίας, εκτός εάν κάποιο μέλος εκφράσει 
αντίρρηση, οπότε εισάγονται στην ημερήσια διάταξη «Α» στην επόμενη συνεδρίαση. 
Οι αναφορές των οποίων η εξέταση περατώνεται ολοκληρώνονται βάσει της 
αιτιολόγησης που δίνεται στην επιτροπή.

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

8 Έκβαση των συνεδριάσεων:

Έπειτα από κάθε συνεδρίαση, η γραμματεία συνεδριάζει για να συντονίσει τον
διοικητικό χειρισμό κάθε αναφοράς και να κατανείμει αρμοδιότητες σε κάθε μέλος 
του προσωπικού.
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 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.
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11 Εκκαθάριση («Balayage») 

Στο τέλος κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, η γραμματεία της επιτροπής 
επανεξετάζει την κατάσταση όλων των ανοικτών αναφορών που εκκρεμούν. 
Εντοπίζει αναφορές που δεν μπορούν πλέον να εξεταστούν ενεργά από την επιτροπή 
και προτείνει την περάτωση της εξέτασής τους. Μετά την έναρξη της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου, η Επιτροπή Αναφορών, αφού συγκροτηθεί σε σώμα,
εξετάζει τις συστάσεις της γραμματείας και λαμβάνει απόφαση. Κατά τα λοιπά, όλες 
οι αναφορές παραμένουν ανοικτές και η αξιολόγησή τους συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών:

Ορισμένα ειδικά ζητήματα απαιτούν αποσαφήνιση υπό τη μορφή κατευθυντήριων 
γραμμών που πρέπει να εγκριθούν από την επιτροπή επί τη βάσει της ευρύτερης 
δυνατής συναίνεσης. Η έγκρισή τους θα προσδώσει πρόσθετη διαφάνεια και 
σαφήνεια στη διαδικασία των αναφορών και εκφράζεται η ελπίδα ότι θα μειώσει τις 
παρανοήσεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν λειτουργικό εργαλείο και είναι 
συμπληρωματικές του Κανονισμού, χωρίς να τον υποκαθιστούν κατά κανέναν τρόπο.

Ζητήματα παραδεκτού:

Μέχρι πολύ πρόσφατα, το ζήτημα του παραδεκτού δεν δημιουργούσε προβλήματα. 
Στις περιπτώσεις που υπήρχε αμφιβολία σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 191
παράγραφος 1, και όπου κάποιο μέλος αμφισβητούσε τις συστάσεις που περιέχονταν 
στο έγγραφο περιλήψεων, ο/η πρόεδρος αποφάσιζε, εν αμφιβολία υπέρ του 
αναφέροντα/της αναφέρουσας. 

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό φαίνεται ότι απαιτείται πλέον η θέσπιση μιας σαφούς 
εσωτερικής διαδικασίας βάσει της οποίας θα αποφασίζεται τι πρέπει να συμβεί σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της επιτροπής. Πρέπει να επισημανθεί ότι η 
επιτροπή ποτέ δεν έχει πραγματοποιήσει ψηφοφορία σχετικά με ερώτημα 
παραδεκτού επειδή επικρατεί η άποψη ότι αυτό θα μπορούσε να εισαγάγει ένα 
κομματικό στοιχείο στην απόφαση, κάτι που ενδεχομένως θα υπονόμευε το δικαίωμα 
υποβολής αναφοράς που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη.

Προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία:

A. Το παραδεκτό αποφασίζεται βάσει των κριτηρίων που περιέχονται στο άρθρο 
191, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ομόφωνα, έπειτα από τις συστάσεις που 
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 
που λαμβάνει απόφαση εντός μίας εβδομάδας και ενημερώνει το μέλος για την 
απόφασή του/της και για τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται.
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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.2

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.

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 ένα σενάριο εξελίξεων και μια δέσμη προτάσεων, και οι 
Συντονιστές συζητούν τις λεπτομέρειες και συμφωνούν σχετικά με τη σύνθεση της 
αντιπροσωπείας και τον χρόνο πραγματοποίησης της επίσκεψης. Στην περίπτωση 
τέτοιων επισκέψεων ορίζονται συνήθως τρεις βουλευτές το πολύ προκειμένου να 
διασφαλισθούν αφενός ευρεία πολιτική εκπροσώπηση και αφετέρου οι ελάχιστες 
δυνατές οργανωτικές επιπλοκές.

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Αναφορών πάντοτε έκρινε ότι στη σύνθεση τέτοιων 
αντιπροσωπειών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται βουλευτές από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος. Ωστόσο, έχει καταστεί δυνατό βουλευτές προερχόμενοι από την 
ενδιαφερόμενη χώρα 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 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, η αντιπροσωπεία πρέπει να συμφωνήσει 
ποιος θα θεωρείται επικεφαλής.

                                               
2 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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Οι δηλώσεις Τύπου συμφωνούνται από όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας υπό την 
εποπτεία του επικεφαλής της αντιπροσωπείας, ο οποίος προεδρεύει στη διάρκεια των 
συνεντεύξεων Τύπου.

Έπειτα από κάθε τέτοια επίσκεψη συντάσσεται έκθεση που περιέχει συστάσεις και η 
οποία υποβάλλεται από τα μέλη της αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Αναφορών. Η 
επιτροπή πρέπει να εγκρίνει την έκθεση προκειμένου να καταστήσει σαφή τη δική 
της θέση επί του υπό διερεύνηση ζητήματος. Η έκθεση διαβιβάζεται στον/στην
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον/στην αναφέρουσα και στις αρχές του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

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.

Προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία:

Κατόπιν πρότασης του προέδρου ή ενός μέλους της, η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να 
συμφωνήσει να ζητήσει έγκριση από το Προεδρείο για την πραγματοποίηση 
διερευνητικής επίσκεψης με στόχο τη διερεύνηση αναφορών που έχουν χαρακτηρισθεί 
παραδεκτές και οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην επιτροπή.

Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίζουν έως τρεις βουλευτές κατ’ ανώτατο όριο για να 
συμμετέχουν σε διερευνητικές επισκέψεις, εφαρμόζοντας, εάν κρίνεται αναγκαίο, τη 
μέθοδο d'Hondt. Βουλευτές προερχόμενοι από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες αποστολές ενεργώντας αυτεπαγγέλτως και ο/η
πρόεδρος πρέπει να ενημερώνεται σχετικά και εκ των προτέρων από τις πολιτικές 
ομάδες.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ορίζεται από τους Συντονιστές. Εάν στην επίσκεψη 
συμμετέχει μέλος του Προεδρείου της επιτροπής, η ιεραρχία καθορίζεται βάσει του 
πρωτοκόλλου.

Το σενάριο της επίσκεψης και το σχέδιο του προγράμματος συζητούνται και εγκρίνονται 
από τα μέλη της αντιπροσωπείας και κοινοποιούνται στον/στην πρόεδρο και τους 
Συντονιστές. Μετά την έγκρισή τους, κοινοποιούνται επίσημα στον/στην Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι επισκέψεις διοργανώνονται από τη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, σε 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους βουλευτές, τους αναφέροντες και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη.
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Συντάσσεται έκθεση σχετικά με την επίσκεψη3, η οποία υποβάλλεται από τα μέλη της 
αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Αναφορών, που εγκρίνει το έγγραφο πριν το διαβιβάσει 
στον/στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους αναφέροντες και τις αρχές 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και εμπιστευτικότητα.

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εμπειριών και λόγω της ανάγκης να περιφρουρεί η 
Επιτροπή Αναφορών τα δικαιώματα των πολιτών για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 
τους και την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχουν στην Επιτροπή Αναφορών, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποσαφηνιστούν και να γίνουν κατανοητές οι νομικές 
υποχρεώσεις του Κοινοβουλίου έναντι των αναφερόντων. Είναι επίσης αναγκαίο η 
γραμματεία να έχει στη διάθεσή της μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση η οποία να 
μπορεί, όταν χρειάζεται, να αναφέρεται σε επιστολές προς αναφέροντες ή στην 
ιστοθέση του Κοινοβουλίου και η οποία να περιγράφει επακριβώς τις υποχρεώσεις 
του Κοινοβουλίου σχετικά με τα δύο αυτά σημεία.

Μέχρι σήμερα εφαρμόζεται μια διαδικασία βάσει της οποίας οι αναφέροντες έχουν το 
δικαίωμα να ζητήσουν να συζητηθεί η αναφορά τους κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό 
το δικαίωμα χρησιμοποιείται πολύ σπάνια και ούτε ένα τέτοιο αίτημα δεν έχει 
υποβληθεί στη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Από την άποψη του διοικητικού χειρισμού, κατά τη σύνταξη της περίληψης των 
αναφορών, η γραμματεία χρησιμοποιεί τα αρχικά των αναφερόντων για να 
προστατεύσει την ταυτότητά τους όταν το ζητούν, στην πράξη όμως η πρακτική αυτή 
δεν είναι επαρκώς ασφαλής. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το όνομα του αναφέροντα/της αναφέρουσας
δημοσιεύεται πλέον μαζί με τον αριθμό της αναφοράς στα πρακτικά των συνόδων της 
Ολομέλειας μετά την καταχώρηση και, όπως έδειξε η περίπτωση της «Κυρίας X», με 
τον τρόπο αυτόν παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού της ταυτότητας των 
αναφερόντων ακόμη και όταν οι ίδιοι έχουν ζητήσει ρητά να μην δημοσιοποιηθεί το 
όνομά τους. Επιπλέον, όταν ζητείται από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες, το 
όνομα του αναφέροντα/της αναφέρουσας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 
αποκαλύπτεται ακούσια στις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την 
Επιτροπή Αναφορών.

Τρία είναι επομένως τα ζητήματα επί των οποίων απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές, δεδομένου ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας των αναφορών 
είναι ακριβώς ότι πρόκειται σε γενικές γραμμές για μια διαφανή διαδικασία που έχει 
σχεδιαστεί για να αναδεικνύει δημοσίως ζητήματα που απασχολούν τους ευρωπαίους 
πολίτες.

Το πρώτο είναι η ανάγκη διασφάλισης της επαρκούς προστασίας των δεδομένων των 
αναφερόντων και παροχής εγγυήσεων ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν στοιχεία 
που τους αφορούν. Πρέπει να διευκρινίζεται στους αναφέροντες ότι το όνομά τους θα 
                                               
3 Ο όρος «έκθεση» χρησιμοποιείται στην απόφαση του Προεδρείου που αναφέρεται ανωτέρω, ωστόσο
για πρακτικούς λόγους είναι αναγκαίο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της έκθεσης αυτής και της 
έκθεσης προς την Ολομέλεια. Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι η έκθεση αποστέλλεται στη Διάσκεψη
των Προέδρων των Επιτροπών εντός διαστήματος ενός μηνός.
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δημοσιοποιηθεί, εκτός εάν οι ίδιοι ζητήσουν ρητά το αντίθετο. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι διοικητικές διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν το απόρρητο του 
ονόματος, χωρίς σφάλματα ή εξαιρέσεις. 

Το δεύτερο είναι η ανάγκη διασφάλισης ότι όταν ο αναφέρων/η αναφέρουσα ζητεί 
μια υπόθεση να εξεταστεί εμπιστευτικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να σέβονται την 
απαίτηση αυτή· αυτό ισχύει τόσο για τους βουλευτές όσο και για τους υπαλλήλους. Η 
γραμματεία πρέπει να διευκρινίζει, εάν χρειάζεται, κατά πόσον το αίτημα 
εμπιστευτικού χειρισμού αφορά την ταυτότητα του αναφέροντα/της αναφέρουσας ή 
την ουσία της αναφοράς ή αμφότερα.

Τρίτον, εάν και όταν μια τέτοια αναφορά συζητείται στην Επιτροπή Αναφορών, η 
διανομή των σχετικών εγγράφων πρέπει να γίνεται με την ανάλογη προσοχή. Επίσης, 
σε τέτοιες περιπτώσεις, οι συνεδριάσεις θα μπορούσαν να γίνονται κεκλεισμένων των 
θυρών.

Επιπλέον των ζητημάτων αυτών, σαφείς πρέπει να είναι και οι υποχρεώσεις του
Κοινοβουλίου όσον αφορά την κοινοποίηση αναφορών και συναφών εγγράφων.
Ακόμη μία φορά η υπόθεση της Κυρίας X βρήκε απροετοίμαστη την Επιτροπή 
Αναφορών και το Κοινοβούλιο απέναντι σε επίσημο αίτημα δικαστηρίου κράτους 
μέλους για κοινοποίηση του περιεχομένου μιας αναφοράς. Η αμηχανία του 
Κοινοβουλίου ήταν μηδαμινή σε σύγκριση με την ταλαιπωρία την οποία υπέστη η 
αναφέρουσα η οποία είχε υποβάλει καλόπιστα αναφορά στο Κοινοβούλιο,
αναμένοντας ότι θα ισχύσει κάποιου είδους κοινοβουλευτικό προνόμιο σε σχέση με 
το περιεχόμενο των εγγράφων που έλαβε η επιτροπή.

Μπορεί να προταθεί η ακόλουθη διαδικασία:

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.
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* 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.

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.

                            


