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Τροπολογία 1
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής 
Αναφορών, είναι υποχρεωμένο να 
διερευνά τέτοιου είδους ανησυχίες και να 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να θέτει τέρμα σε τέτοιου είδους νομικές 
παραβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να προσφέρει στους πολίτες 
τα πλέον πρόσφορα και ταχύτερα μέσα 
αποκατάστασης, η Επιτροπή Αναφορών 
συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία της με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με άλλες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές και με τα 
κράτη μέλη,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής 
Αναφορών, είναι υποχρεωμένο να 
διερευνά τέτοιου είδους ανησυχίες και να 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να θέτει τέρμα σε τέτοιου είδους νομικές 
παραβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να προσφέρει στους πολίτες 
τα πλέον πρόσφορα και ταχύτερα μέσα 
αποκατάστασης, η Επιτροπή Αναφορών 
συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία της με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με άλλες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, ευρωπαϊκά 
όργανα, υπηρεσίες και δίκτυα, και με τα 
κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία 2
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
μη παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν 
το 2009 υποδεικνύει ότι πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη 
πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της Ένωσης και τον ρόλο 
των διαφόρων θεσμικών οργάνων της,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
μη παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν 
το 2009 υποδεικνύει ότι πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη 
πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της Ένωσης και τον ρόλο 
των διαφόρων θεσμικών οργάνων της, 
καθώς και με θέματα για τα οποία είναι 
πιθανόν να υποβληθούν αναφορές στην 
Επιτροπή Αναφορών,
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Τροπολογία 3
Diana Wallis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, οι πολίτες απευθύνουν 
αναφορές στο Κοινοβούλιο σχετικά με 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές 
των κρατών μελών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, οι πολίτες απευθύνουν 
αναφορές στο Κοινοβούλιο σχετικά με 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές 
των κρατών μελών· υπ' αυτήν την έννοια, 
οι πολίτες χρειάζονται μηχανισμούς μέσω 
των οποίων να μπορούν να ζητούν από 
τις εθνικές αρχές να τους εκπροσωπούν 
τόσο στην ευρωπαϊκή νομοθετική 
διαδικασία όσο και στη διαδικασία 
επιβολής της νομοθεσίας,

Or. en

Τροπολογία 4
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα 
πρέπει ειδικότερα να ενημερωθούν ότι –
όπως αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή στην απόφαση του 
Δεκεμβρίου του 2009 με την οποία 
ολοκληρώθηκε η έρευνα για την 
καταγγελία 822/2009/BU κατά της 
Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν μέρος της 
διαδικασίας εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας στα κράτη μέλη, και ότι η 
Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα 
πρέπει ειδικότερα να ενημερωθούν ότι –
όπως αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή στην απόφαση του 
Δεκεμβρίου του 2009 με την οποία 
ολοκληρώθηκε η έρευνα για την 
καταγγελία 822/2009/BU κατά της 
Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν μέρος της 
διαδικασίας εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας στα κράτη μέλη, και ότι η 
Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να 
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επιληφθεί ζητημάτων τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασιών των εθνικών 
δικαστηρίων ή να αναθεωρήσει το 
αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών,

επιληφθεί ζητημάτων τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασιών των εθνικών 
δικαστηρίων ή να αναθεωρήσει το 
αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών σε 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 5
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
έξοδα των δικαστικών διαδικασιών, 
ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορούν 
να αποτελέσουν εμπόδιο για τους πολίτες 
και ενδέχεται να τους αποτρέψουν στην 
πράξη από το να ασκήσουν προσφυγές 
ενώπιον των αρμόδιων εθνικών 
δικαστηρίων, όταν θεωρούν ότι οι εθνικές 
αρχές δεν έχουν σεβαστεί τα δικαιώματά 
τους δυνάμει του δικαίου της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 6
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει ιδιαίτερο 
πρόβλημα όταν λαμβάνει αναφορές για 
φερόμενες παραλείψεις των εθνικών 
δικαστηρίων να ζητούν προκαταρκτική 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
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μολονότι τούτο θα απαιτείτο δυνάμει του 
άρθρου 267 της ΣΛΕΕ, ιδίως εάν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει χρήση 
των εξουσιών που της παρέχει το άρθρο 
258 ώστε να αναλάβει δράση κατά του 
οικείου κράτους μέλους,

Or. en

Τροπολογία 7
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
δικαιούνται πρόσβαση σε μέσα ταχείας 
αποκατάστασης καθώς και διαφάνεια 
υψηλού επιπέδου από όλα τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα 
ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει χρήση 
των προνομίων που διαθέτει ως 
θεματοφύλακας της Συνθήκης ώστε να 
ενεργεί κατά των παραβάσεων της 
νομοθεσίας της ΕΕ που αποκαλύπτουν οι 
αναφέροντες, ιδίως στις περιπτώσεις που η 
μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο 
εθνικό επίπεδο οδηγεί σε παράβασή της,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
δικαιούνται πρόσβαση σε μέσα ταχείας και 
εστιαζόμενης στη λύση αποκατάστασης 
καθώς και διαφάνεια και σαφήνεια
υψηλού επιπέδου από όλα τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα 
ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει χρήση 
των προνομίων που διαθέτει ως 
θεματοφύλακας της Συνθήκης ώστε να 
ενεργεί κατά των παραβάσεων της 
νομοθεσίας της ΕΕ που αποκαλύπτουν οι 
αναφέροντες, ιδίως στις περιπτώσεις που η 
μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο 
εθνικό επίπεδο οδηγεί σε παράβασή της,

Or. en

Τροπολογία 8
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
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αναφορές εξακολουθούν να εγείρουν 
ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά και την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για 
την εσωτερική αγορά και το περιβάλλον, 
και έχοντας κατά νου τις παλαιότερες 
εκκλήσεις που έχει απευθύνει η Επιτροπή 
Αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση των 
ελέγχων επιβολής της νομοθεσίας σε 
αυτούς τους τομείς,

αναφορές εξακολουθούν να εγείρουν 
ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά και την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για 
την εσωτερική αγορά και το περιβάλλον, 
και έχοντας κατά νου τις παλαιότερες 
εκκλήσεις που έχει απευθύνει η Επιτροπή 
Αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση και η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων 
επιβολής της νομοθεσίας σε αυτούς τους 
τομείς,

Or. ro

Τροπολογία 9
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η 
Επιτροπή μπορεί να ελέγξει πλήρως τη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ μόνον 
εφόσον ληφθεί μια τελική απόφαση από τις 
εθνικές αρχές, είναι σημαντικό, ιδίως σε 
σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να 
εξακριβώνει σε πρώιμο στάδιο εάν οι 
εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλες τις 
σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις δυνάμει 
του δικαίου της ΕΕ,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η 
Επιτροπή μπορεί να ελέγξει πλήρως τη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ μόνον 
εφόσον ληφθεί μια τελική απόφαση από τις 
εθνικές αρχές, είναι σημαντικό, ιδίως σε 
σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και 
όλες τις υποθέσεις στις οποίες η χρονική 
πτυχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, να 
εξακριβώνει σε πρώιμο στάδιο εάν οι 
εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλες τις 
σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις δυνάμει 
του δικαίου της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η 
Επιτροπή μπορεί να ελέγξει πλήρως τη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ μόνον 
εφόσον ληφθεί μια τελική απόφαση από τις 
εθνικές αρχές, είναι σημαντικό, ιδίως σε 
σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να 
εξακριβώνει σε πρώιμο στάδιο εάν οι 
εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλες τις 
σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις δυνάμει 
του δικαίου της ΕΕ,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η 
Επιτροπή μπορεί να ελέγξει πλήρως τη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ μόνον 
εφόσον ληφθεί μια τελική απόφαση από τις 
εθνικές αρχές, είναι σημαντικό, ιδίως σε
σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να 
εξακριβώνει σε πρώιμο στάδιο εάν οι
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές 
εφαρμόζουν ορθά όλες τις σχετικές 
διαδικαστικές απαιτήσεις δυνάμει του 
δικαίου της ΕΕ,

Or. es

Τροπολογία 11
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η 
Επιτροπή μπορεί να ελέγξει πλήρως τη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ μόνον 
εφόσον ληφθεί μια τελική απόφαση από τις 
εθνικές αρχές, είναι σημαντικό, ιδίως σε 
σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να 
εξακριβώνει σε πρώιμο στάδιο εάν οι 
εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλες τις 
σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις δυνάμει 
του δικαίου της ΕΕ,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η 
Επιτροπή μπορεί να ελέγξει πλήρως τη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ μόνον 
εφόσον ληφθεί μια τελική απόφαση από τις 
εθνικές αρχές, είναι σημαντικό, ιδίως σε 
σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να 
εξακριβώνει σε πρώιμο στάδιο εάν οι 
εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλες τις 
σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις δυνάμει 
του δικαίου της ΕΕ και, αν είναι αναγκαίο, 
να διεξάγει λεπτομερείς μελέτες σχετικά 
με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της 
ισχύουσας νομοθεσίας, με στόχο τη λήψη 
όλων των απαραίτητων πληροφοριών,

Or. ro
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Τροπολογία 12
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
πρόληψης περαιτέρω ανεπανόρθωτων 
απωλειών της βιοποικιλότητας, ιδίως εντός 
των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί 
τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000, και 
της δέσμευσης των κρατών μελών να
διασφαλίσουν την προστασία των ειδικών 
ζωνών διατήρησης βάσει της οδηγίας για 
τους οικοτόπους (92/43/EΟΚ),

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
πρόληψης περαιτέρω ανεπανόρθωτων 
απωλειών της βιοποικιλότητας, ιδίως εντός 
των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί 
τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000, και 
της δέσμευσης των κρατών μελών να 
διασφαλίσουν την προστασία των ειδικών 
ζωνών διατήρησης βάσει της οδηγίας για 
τους οικοτόπους (92/43/EΟΚ) και της 
οδηγίας για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ),

Or. en

Τροπολογία 13
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και έχει την
πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί 
στενά στην ανάπτυξη της νέας 
πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατό αυτό το μέσο να πετύχει 
πλήρως τον στόχο του και να διασφαλίσει 
αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ,
επιτρέποντας στους πολίτες να προτείνουν 
αλλαγές ή προσθήκες στη νομοθεσία της 
ΕΕ·

2. επικροτεί την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και έχει την 
πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί 
στενά στην ανάπτυξη της νέας 
πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατό αυτό το μέσο να πετύχει 
πλήρως τον στόχο του και να διασφαλίσει 
αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, 
επιτρέποντας στους πολίτες να προτείνουν 
βελτιώσεις ή προσθήκες στη νομοθεσία 
της ΕΕ·

Or. ro
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Τροπολογία 14
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και έχει την 
πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο θα
εμπλακεί στενά στην ανάπτυξη της νέας 
πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατό αυτό το μέσο να πετύχει 
πλήρως τον στόχο του και να διασφαλίσει 
αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, 
επιτρέποντας στους πολίτες να προτείνουν 
αλλαγές ή προσθήκες στη νομοθεσία της 
ΕΕ·

2. επικροτεί την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και έχει την 
πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο θα
συμμετάσχει στενά στην ανάπτυξη της 
νέας πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατό αυτό το μέσο να πετύχει 
πλήρως τον στόχο του και να διασφαλίσει 
αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, 
επιτρέποντας στους πολίτες να προτείνουν 
αλλαγές ή προσθήκες στη νομοθεσία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και έχει την 
πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί 
στενά στην ανάπτυξη της νέας 
πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατό αυτό το μέσο να πετύχει 
πλήρως τον στόχο του και να διασφαλίσει 
αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, 
επιτρέποντας στους πολίτες να προτείνουν 
αλλαγές ή προσθήκες στη νομοθεσία της 
ΕΕ·

2. έχει την πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο 
θα εμπλακεί στενά στην ανάπτυξη της νέας 
πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατό αυτό το μέσο να πετύχει 
πλήρως τον στόχο του και να διασφαλίσει 
αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, 
επιτρέποντας στους πολίτες να προτείνουν 
αλλαγές ή προσθήκες στη νομοθεσία της 
ΕΕ·

Or. es
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Τροπολογία 16
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την 
πρωτοβουλία πολιτών1, στο οποίο είχε 
συνεισφέρει η Επιτροπή Αναφορών με τη 
γνωμοδότησή της· παροτρύνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει 
κατανοητούς κανόνες εφαρμογής που θα 
προσδιορίζουν με σαφήνεια τους ρόλους 
και τις υποχρεώσεις των θεσμικών 
οργάνων που εμπλέκονται στις 
διαδικασίες εξέτασης και λήψης 
αποφάσεων·

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την 
πρωτοβουλία πολιτών1, στο οποίο είχε 
συνεισφέρει η Επιτροπή Αναφορών με τη 
γνωμοδότησή της· δηλώνει εκ νέου τη 
δέσμευσή του να θεσπίσει, μαζί με τα 
άλλα όργανα, κανόνες εφαρμογής που θα 
προσδιορίζουν με σαφή τρόπο τα 
δικαιώματα των πολιτών και τις 
υποχρεώσεις και διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων των εμπλεκόμενων οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει το προηγούμενό του αίτημα 
να πραγματοποιηθεί μια πλήρης 
επανεξέταση των διαδικασιών προσφυγής 
που είναι διαθέσιμες στους πολίτες της ΕΕ 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και 
υπογραμμίζει την ανάγκη έναρξης 
διαπραγματεύσεων για μια νέα 
διοργανική συμφωνία που θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της την ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και την 

9. υπενθυμίζει το προηγούμενό του αίτημα 
να πραγματοποιηθεί μια πλήρης 
επανεξέταση των διαδικασιών προσφυγής 
που είναι διαθέσιμες στους πολίτες της ΕΕ 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και 
υπογραμμίζει τη σημασία συνέχισης των 
διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά την 
αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής προκειμένου να λαμβάνονται 

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 με το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας πολιτών – P6_TA (2009)0389.
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αυξημένη έμφαση στα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ·

πλήρως υπόψη τα αυξημένα δικαιώματα 
των πολιτών της ΕΕ, ιδίως μέσω των 
πρωτοβουλιών των ευρωπαίων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι οι αναφορές που 
ελήφθησαν το 2009 συνέχισαν να 
επικεντρώνονται στο περιβάλλον, στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, στη δικαιοσύνη 
και την εσωτερική αγορά· όσον αφορά τη 
γεωγραφική τους κατανομή, οι 
περισσότερες αναφορές αφορούσαν το 
σύνολο της Ένωσης –και ακολουθούν η 
Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η 
Ρουμανία– καταδεικνύοντας ότι οι πολίτες 
πράγματι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς 
το έργο της Ένωσης και στρέφονται σε 
αυτήν για ανάληψη δράσης·

14. σημειώνει ότι οι αναφορές που 
ελήφθησαν το 2009, εκ των οποίων το 
40% περίπου κρίθηκαν μη παραδεκτές,
συνέχισαν να επικεντρώνονται στο 
περιβάλλον, στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
στη δικαιοσύνη και την εσωτερική αγορά· 
όσον αφορά τη γεωγραφική τους 
κατανομή, οι περισσότερες αναφορές 
αφορούσαν το σύνολο της Ένωσης –και 
ακολουθούν η Γερμανία, η Ισπανία, η 
Ιταλία και η Ρουμανία– καταδεικνύοντας 
ότι οι πολίτες πράγματι παρακολουθούν εκ 
του σύνεγγυς το έργο της Ένωσης και 
στρέφονται σε αυτήν για ανάληψη δράσης·

Or. es

Τροπολογία 19
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αναγνωρίζει τη σημασία του έργου 
των αναφερόντων και της Επιτροπής 
Αναφορών του για την προστασία του 
περιβάλλοντος της Ένωσης· χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία της επιτροπής να 
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αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης για την 
εφαρμογή της οδηγίας για τους 
οικοτόπους πριν από το Διεθνές Έτος 
Βιοποικιλότητας, και τη θεωρεί χρήσιμο 
εργαλείο για την αξιολόγηση της 
παρελθούσας και την εκπόνηση της νέας 
στρατηγικής βιοποικιλότητας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση 
του για περιπτώσεις επιτυχούς έκβασης 
χάρη στη διαδικασία αναφορών, όπως 
συνέβη με τη διατήρηση της περιοχής 
Ferme du Casino στην Guerande, ως ένα 
παράδειγμα περιοχής που προστατεύεται 
στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, 
όπου τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτιστικά συμφέροντα 
αλληλοενισχύονται1·
χαιρετίζει επίσης τις αποφάσεις των
αρχών της Βαλένθιας να μη δώσουν
άδεια στα αναπτυξιακά σχέδια για το 
Parcent, ως προβληματισμό επί της 
αρχής ότι τα σχέδια αστικής ανάπτυξης 
πρέπει να διασφαλίζουν τους υδάτινους 
πόρους και να είναι περιβαλλοντικώς 
αειφόρα·
1 Πρόκειται για την αναφορά 551/2008 της Salt
Marsh Workers Union.

Or. en



PE441.258v01-00 14/25 AM\815973EL.doc

EL

Τροπολογία 21
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παρατηρεί ότι όλο και περισσότερες 
αναφορές υπογραμμίζουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που ασκούν 
το δικαίωμά τους για ελεύθερη 
κυκλοφορία· οι εν λόγω αναφορές 
αφορούν το υπερβολικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα που απαιτείται στα κράτη μέλη 
υποδοχής για την έκδοση αδειών 
παραμονής σε μέλη της οικογένειάς τους 
που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τις 
δυσκολίες κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου και αναγνώρισης των 
προσόντων τους· επικροτεί, κατά 
συνέπεια, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης1

που ξεκίνησε πρόσφατα και στηρίζει την 
ταχεία υλοποίηση των στόχων του·

15. παρατηρεί ότι όλο και περισσότερες 
αναφορές υπογραμμίζουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που ασκούν 
το δικαίωμά τους για ελεύθερη 
κυκλοφορία· οι εν λόγω αναφορές 
αφορούν το υπερβολικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα που απαιτείται στα κράτη μέλη 
υποδοχής για την έκδοση αδειών 
παραμονής σε μέλη της οικογένειάς τους 
που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τις 
δυσκολίες κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου και αναγνώρισης των 
προσόντων τους·

Or. es

Τροπολογία 22
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες 
εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να 
υποβάλει πρακτικές προτάσεις για την 
επέκταση στις μικρές επιχειρήσεις της 
προστασίας των καταναλωτών ενάντια σε 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως 
ζητήθηκε στο ψήφισμά του σχετικά με τις 
παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών 
έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων1, καθώς 

16. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες 
εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να 
υποβάλει πρακτικές προτάσεις για την 
επέκταση στις μικρές επιχειρήσεις της 
προστασίας των καταναλωτών ενάντια σε 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως 
ζητήθηκε στο ψήφισμά του σχετικά με τις 
παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών 
έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων1, καθώς 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – Ένας χώρος ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών, COM(2009)262 τελικό.
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η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να 
λαμβάνει αναφορές από θύματα απάτης 
καταλόγων επιχειρήσεων·

η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να 
λαμβάνει αναφορές από θύματα απάτης 
καταλόγων επιχειρήσεων· σημειώνει ότι οι 
ευρωπαϊκοί κανόνες περί συλλογικής 
αποκατάστασης θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν θετικό ρόλο και σε αυτό 
το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 23
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
έργο της Επιτροπής Αναφορών, η οποία 
εξακολουθεί να βασίζεται στην 
τεχνογνωσία της κατά την αξιολόγηση των 
αναφορών, τον εντοπισμό των 
παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και την αναζήτηση μέσων αποκατάστασης, 
και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλει η Επιτροπή για τη βελτίωση του 
συνολικού χρόνου ανταπόκρισής της στα 
αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών για 
έρευνες·

17. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
έργο της Επιτροπής Αναφορών, η οποία 
εξακολουθεί να βασίζεται στην 
τεχνογνωσία της κατά την αξιολόγηση των 
αναφορών, τον εντοπισμό των 
παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και την αναζήτηση μέσων αποκατάστασης, 
και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλει η Επιτροπή για τη βελτίωση του 
συνολικού χρόνου ανταπόκρισής της στα 
αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών για 
έρευνες, έτσι ώστε οι υποθέσεις που 
καταγγέλλονται από πολίτες να μπορούν 
να επιλύονται το ταχύτερο δυνατόν·

Or. ro

Τροπολογία 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να παρεμβαίνει σε πρώιμα 
στάδια, όποτε οι αναφορές επισημαίνουν 
δυνητική ζημία σε περιοχές ειδικής 
προστασίας, υπενθυμίζοντας στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές τη δέσμευσή τους 
να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των 
χώρων που έχουν ταξινομηθεί ως Natura 
2000 βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΚ (οδηγία 
για τους οικοτόπους) και, όταν είναι 
αναγκαίο, να λαμβάνει προληπτικά μέτρα 
για να διασφαλίσει τον σεβασμό της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. χαιρετίζει τη νεοεκλεγείσα Επιτροπή
- ιδίως τον αρμόδιο για τις διοργανικές 
σχέσεις και τη διοίκηση Επίτροπο - και 
έχει την πεποίθηση ότι θα συνεργασθεί με 
την Επιτροπή Αναφορών όσο το δυνατόν 
στενότερα και πιο αποτελεσματικά και 
ότι θα τη σεβαστεί ως έναν από τους 
σημαντικότερους διαύλους μεταξύ των 
πολιτών και των ευρωπαϊκών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 26
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
επιταχύνει το έργο της για όλες τις 
διαδικασίες οι οποίες εκκρεμούν σχετικά 
με δυνητικές παραβιάσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας για το περιβάλλον, ώστε να 
αποφευχθεί ανεπανόρθωτη ζημία λόγω 
βραδύτητας δράσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

Or. es

Τροπολογία 27
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι η παρακολούθηση των 
διαδικασιών επί παραβάσει μέσω των 
ανακοινωθέντων Τύπου της Επιτροπής και 
η αντιστοίχισή τους με ορισμένες 
αναφορές θα σπαταλούσε άσκοπα τον 
χρόνο και τους πόρους της Επιτροπής 
Αναφορών, ιδίως στην περίπτωση 
οριζόντιων διαδικασιών επί παραβάσει·

19. πιστεύει ότι η παρακολούθηση των 
διαδικασιών επί παραβάσει μέσω των 
ανακοινωθέντων Τύπου της Επιτροπής και 
η αντιστοίχισή τους με ορισμένες 
αναφορές θα σπαταλούσε άσκοπα τον 
χρόνο και τους πόρους της Επιτροπής 
Αναφορών, ιδίως στην περίπτωση 
οριζόντιων διαδικασιών επί παραβάσει και 
ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει 
την Επιτροπή Αναφορών για κάθε 
σημαντική διαδικασία επί παραβάσει·

Or. en

Τροπολογία 28
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να αναπτύξει εναλλακτικά μέσα 
προώθησης της καλύτερης εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τη θετική 
στάση ορισμένων κρατών μελών που 
προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για 
να διορθώσουν τις παραβάσεις στα αρχικά 
στάδια της διαδικασίας εφαρμογής·

22. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να αναπτύξει εναλλακτικά μέσα 
προώθησης της καλύτερης εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τη θετική 
στάση ορισμένων κρατών μελών που 
προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για 
να διορθώσουν τις παραβάσεις στα αρχικά 
στάδια της διαδικασίας εφαρμογής· 
υπογραμμίζει, όμως, ότι τα εναλλακτικά 
μέσα αντιμετώπισης των παραβιάσεων 
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις 
αρμοδιότητες που έχει η Επιτροπή βάσει 
των συνθηκών και πρέπει να σέβονται 
πλήρως τα δικαιώματα των αναφερόντων 
όπως ορίζεται στην ανακοίνωση αριθ. 
2002/141·

Or. en

Τροπολογία 29
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να αναπτύξει εναλλακτικά μέσα 
προώθησης της καλύτερης εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τη θετική 
στάση ορισμένων κρατών μελών που 
προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για 
να διορθώσουν τις παραβάσεις στα αρχικά 
στάδια της διαδικασίας εφαρμογής·

22. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να αναπτύξει εναλλακτικά μέσα 
προώθησης της καλύτερης εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τη θετική 
στάση ορισμένων κρατών μελών που 
προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για 
να διορθώσουν τις παραβάσεις στα αρχικά 
στάδια της διαδικασίας εφαρμογής· 
εκφράζει, αντιθέτως, τη λύπη του διότι 
ορισμένα κράτη μέλη είναι απρόθυμα να 
συνεργασθούν στο έργο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ενώ επιπλέον αγνοούν και τις 
προειδοποιήσεις που τους απευθύνει·

Or. es
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Τροπολογία 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή 
των κρατών μελών στη δραστηριότητα της 
Επιτροπής Αναφορών και την παρουσία 
των εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις· 
πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να 
ενισχυθεί καθώς οι εθνικές αρχές είναι 
πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μετά τη 
μεταφορά της στην εθνική έννομη τάξη·

23. επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή 
των κρατών μελών στη δραστηριότητα της 
Επιτροπής Αναφορών και την παρουσία 
των εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις· 
πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να 
ενισχυθεί·

Or. es

Τροπολογία 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι η ενισχυμένη συνεργασία 
με τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά 
σημαντική για το έργο της Επιτροπής 
Αναφορών· πιστεύει ότι μια λύση θα 
μπορούσε να είναι η ενδυνάμωση της 
συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, 
ιδίως στο πλαίσιο της Συνθήκης της
Λισαβόνας·

Or. en
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Τροπολογία 32
Diana Wallis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να είναι 
έτοιμα να διαδραματίσουν πιο διαφανή 
και ενεργό ρόλο αποκρινόμενα σε 
αναφορές που σχετίζονται με την 
εφαρμογή και επιβολή του ευρωπαϊκού 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 33
Diana Wallis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. θεωρεί ότι, με βάση τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
σφυρηλατήσει στενότερους εργασιακούς 
δεσμούς με παρεμφερείς επιτροπές των 
εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων 
των κρατών μελών, ώστε να προωθηθεί η 
αμοιβαία κατανόηση των αναφορών για 
ευρωπαϊκά θέματα και να διασφαλισθεί η 
ταχύτερη απόκριση προς τους πολίτες 
στο καταλληλότερο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24



AM\815973EL.doc 21/25 PE441.258v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εφιστά την προσοχή στα 
συμπεράσματα του ψηφίσματός του 
σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης 
αστικοποίησης στην Ισπανία1 και ζητεί 
από τις ισπανικές αρχές να παράσχουν μια 
αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί 
σχετικά με αυτό το θέμα·

24. εφιστά την προσοχή στα 
συμπεράσματα του ψηφίσματός του 
σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης 
αστικοποίησης στην Ισπανία και ζητεί από 
τις ισπανικές αρχές να συνεχίσουν να 
παρέχουν τις αξιολογήσεις των μέτρων 
που έχουν ληφθεί, όπως έχουν κάνει μέχρι 
τώρα·

Or. es

Τροπολογία 35
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη τάση 
να μην σχετίζονται ιδιαίτερα οι αναφορές 
με τις δραστηριότητες της ΕΕ ίσως 
συνδέεται εν μέρει με τον αυξανόμενο 
αριθμό ηλεκτρονικών αναφορών 
δεδομένου ότι, για δεύτερο διαδοχικό 
έτος, οι αναφορές που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά ήταν περισσότερες από 
εκείνες που υποβλήθηκαν ταχυδρομικά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης 
αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, P6_TA(2009)0192.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. πιστεύει ότι, μολονότι η εκτεταμένη 
χρήση του διαδικτύου θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται καθώς διευκολύνει την 
επικοινωνία με τους πολίτες, θα πρέπει να 
βρεθεί μια λύση ώστε η Επιτροπή 
Αναφορών να μην επιβαρύνεται με 
κείμενα που δεν αποτελούν αναφορές· 
θεωρεί ότι μια πιθανή λύση θα ήταν η 
επανεξέταση της διαδικασίας καταχώρισης 
στο Κοινοβούλιο και προτρέπει το αρμόδιο 
προσωπικό να ανακατευθύνει τους εν λόγω 
φακέλους στη Μονάδα Αλληλογραφίας με 
τον Πολίτη, αντί να τους υποβάλλει στην 
Επιτροπή Αναφορών·

27. πιστεύει ότι, μολονότι η εκτεταμένη 
χρήση του διαδικτύου θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται καθώς διευκολύνει την 
επικοινωνία με τους πολίτες, θα πρέπει να 
βρεθεί μια λύση ώστε η Επιτροπή 
Αναφορών να μην επιβαρύνεται με 
κείμενα που δεν αποτελούν αναφορές· 
θεωρεί ότι μια πιθανή λύση θα ήταν η 
επανεξέταση της διαδικασίας καταχώρισης 
στο Κοινοβούλιο και η ενίσχυση του 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διαχείριση και αξιολόγηση των 
αναφορών, το οποίο εξακολουθεί να 
στερείται της απαραίτητης γλωσσικής 
κάλυψης, και προτρέπει το αρμόδιο 
προσωπικό να ανακατευθύνει τους εν λόγω 
φακέλους στη Μονάδα Αλληλογραφίας με 
τον Πολίτη, αντί να τους υποβάλλει στην 
Επιτροπή Αναφορών·

Or. en

Τροπολογία 37
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. πιστεύει ότι, μολονότι η εκτεταμένη 
χρήση του διαδικτύου θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται καθώς διευκολύνει την 
επικοινωνία με τους πολίτες, θα πρέπει να 
βρεθεί μια λύση ώστε η Επιτροπή 
Αναφορών να μην επιβαρύνεται με 
κείμενα που δεν αποτελούν αναφορές· 
θεωρεί ότι μια πιθανή λύση θα ήταν η 
επανεξέταση της διαδικασίας καταχώρισης 
στο Κοινοβούλιο και προτρέπει το αρμόδιο 
προσωπικό να ανακατευθύνει τους εν λόγω 
φακέλους στη Μονάδα Αλληλογραφίας με 
τον Πολίτη, αντί να τους υποβάλλει στην 

27. πιστεύει ότι, μολονότι η εκτεταμένη 
χρήση του διαδικτύου θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται καθώς διευκολύνει την 
επικοινωνία με τους πολίτες, θα πρέπει να 
βρεθεί μια λύση ώστε η Επιτροπή 
Αναφορών να μην επιβαρύνεται με 
κείμενα που δεν αποτελούν αναφορές· 
θεωρεί ότι μια πιθανή λύση θα ήταν η 
επανεξέταση της διαδικασίας καταχώρισης 
στο Κοινοβούλιο και προτρέπει το αρμόδιο 
προσωπικό να ανακατευθύνει τους εν λόγω 
φακέλους στη Μονάδα Αλληλογραφίας με 
τον Πολίτη, αντί να τους υποβάλλει στην 
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Επιτροπή Αναφορών· Επιτροπή Αναφορών όταν αυτή η 
αλληλογραφία δεν απευθύνεται ρητώς 
στο Κοινοβούλιο ως αναφορές·

Or. en

Τροπολογία 38
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. πιστεύει ότι πρέπει να γίνει έρευνα 
όσον αφορά τους λόγους της διαφοράς 
στον αριθμό των αναφορών τις οποίες 
υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πολίτες και κάτοικοι των κρατών μελών 
της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να διοργανωθεί 
και μια εκστρατεία ενημέρωσης για τα 
πορίσματα της έρευνας αυτής·

Or. en

Τροπολογία 39
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας 
διαδικτυακής πύλης που θα προσφέρει ένα 
πρότυπο αναφορών πολλαπλών σταδίων, 
το οποίο θα μπορούσε να πληροφορεί τους 
πολίτες σχετικά με το τι μπορεί να 
επιτευχθεί υποβάλλοντας αναφορές στο 
Κοινοβούλιο και σχετικά με τις 
αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, και θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει συνδέσμους 
προς εναλλακτικά μέσα προσφυγής σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

29. ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας 
διαδικτυακής πύλης που θα προσφέρει ένα
διαδραστικό πρότυπο αναφορών 
πολλαπλών σταδίων, το οποίο θα 
μπορούσε να πληροφορεί τους πολίτες 
σχετικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί 
υποβάλλοντας αναφορές στο Κοινοβούλιο 
και σχετικά με τις αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου, και θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει συνδέσμους προς 
εναλλακτικά μέσα προσφυγής σε 
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ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ζητεί τη 
λεπτομερέστερη δυνατή περιγραφή των 
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στους διάφορους τομείς, έτσι ώστε να 
εξαλειφθεί η σύγχυση μεταξύ 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης και εθνικών 
αρμοδιοτήτων·

Or. ro

Τροπολογία 40
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. τονίζει ότι, μέχρι να εξευρεθεί η 
καλύτερη λύση στο ζήτημα των πόρων, 
είναι απαραίτητη μια άμεση βελτίωση 
της υπάρχουσας ιστοσελίδας·

Or. en

Τροπολογία 41
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επικροτεί την έγκριση του νέου 
Κανονισμού του Κοινοβουλίου και την 
αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με τη 
διαχείριση αναφορών· ενθαρρύνει τη 
Γραμματεία και τους εκπροσώπους των 
πολιτικών ομάδων να εργαστούν για την 
κατάρτιση ενός αναθεωρημένου οδηγού 
για τα μέλη που θα αφορά τους κανόνες 
και τις εσωτερικές διαδικασίες της 
Επιτροπής Αναφορών, καθώς ένα τέτοιο 
έγγραφο όχι μόνο θα βοηθήσει το έργο των 

31. επικροτεί την έγκριση του νέου 
Κανονισμού του Κοινοβουλίου και την 
αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με τη 
διαχείριση αναφορών· χαιρετίζει επίσης
την κατάρτιση ενός αναθεωρημένου 
οδηγού για τα μέλη που θα αφορά τους 
κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες της 
Επιτροπής Αναφορών, καθώς ένα τέτοιο 
έγγραφο όχι μόνο θα βοηθήσει το έργο των 
μελών αλλά θα αυξήσει περαιτέρω τη 
διαφάνεια της διαδικασίας αναφορών·
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μελών αλλά θα αυξήσει περαιτέρω τη 
διαφάνεια της διαδικασίας αναφορών·

Or. en


