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Τροπολογία 1
Peter Jahr

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 258 και 260 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 2
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της 
διαδικασίας των αναφορών και τις ειδικές 
αρμοδιότητες, οι οποίες επιτρέπουν στην 
αρμόδια επιτροπή να αναζητεί λύσεις για
τους πολίτες της Ένωσης που υποβάλλουν 
αναφορές στο Κοινοβούλιο,

A. επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της 
διαδικασίας των αναφορών και τις ειδικές 
αρμοδιότητες, οι οποίες επιτρέπουν στην 
αρμόδια επιτροπή να αναζητεί λύσεις και 
να υπερασπίζεται τους πολίτες της 
Ένωσης που υποβάλλουν αναφορές στο 
Κοινοβούλιο,

Or. el

Τροπολογία 3
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της 
διαδικασίας των αναφορών και τις ειδικές 

A. επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της 
διαδικασίας των αναφορών και τις ειδικές 
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αρμοδιότητες, οι οποίες επιτρέπουν στην 
αρμόδια επιτροπή να αναζητεί λύσεις για 
τους πολίτες της Ένωσης που υποβάλλουν 
αναφορές στο Κοινοβούλιο,

αρμοδιότητες, οι οποίες θα έπρεπε να
επιτρέπουν στην αρμόδια επιτροπή να 
αναζητεί λύσεις για τους πολίτες της 
Ένωσης που υποβάλλουν αναφορές στο 
Κοινοβούλιο,

Or. de

Τροπολογία 4
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. επισημαίνοντας ότι οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούνται 
άμεσα από το Κοινοβούλιο και ότι το 
δικαίωμα αναφοράς τους παρέχει τη 
δυνατότητα να απευθύνονται προς τους 
εκπροσώπους τους όποτε θεωρούν ότι 
παραβιάζονται τα δικαιώματά τους,

Γ. επισημαίνοντας ότι οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούνται 
άμεσα από το Κοινοβούλιο και ότι το 
δικαίωμα αναφοράς τους παρέχει τη 
δυνατότητα να απευθύνονται προς τους 
εκπροσώπους τους όποτε θεωρούν ότι 
παραβιάζονται τα δικαιώματά τους, και το 
αίτημά τους εισέρχεται στο πεδίο 
αρμοδιότητος της επιτροπής αναφορών,

Or. fr

Τροπολογία 5
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει άμεσες 
επιπτώσεις στους πολίτες και στους 
κατοίκους της Ένωσης και ότι αυτοί είναι 
οι πλέον αρμόδιοι να εκτιμήσουν την 
αποτελεσματικότητα και τις αδυναμίες της, 
καθώς και να επισημάνουν τα κενά της 
ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή 

Δ. επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει άμεσες 
επιπτώσεις στους πολίτες και στους 
κατοίκους της Ένωσης και ότι αυτοί είναι 
οι πλέον αρμόδιοι να εκτιμήσουν την 
αποτελεσματικότητα και τις αδυναμίες της, 
καθώς και να επισημάνουν τα κενά της 
ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή 



AM\868586EL.doc 5/21 PE466.956v01-00

EL

εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης από 
τα διάφορα κράτη μέλη,

εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης από 
τα διάφορα κράτη μέλη και ότι η επιτροπή 
αναφορών πρέπει να καταστεί κατ' 
εξοχήν συνομιλητής,

Or. fr

Τροπολογία 6
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. επισημαίνοντας εν τούτοις ότι πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να επιδεικνύουν 
απροθυμία να συνεργαστούν ενεργά με την 
αρμόδια επιτροπή, συγκεκριμένα, μη 
συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής ή αφήνοντας αναπάντητες τις 
επιστολές που τους αποστέλλονται·
εκτιμώντας ότι η στάση αυτή σηματοδοτεί 
μία έλλειψη ορθής συνεργασίας με το 
θεσμικό όργανο,

ΣΤ. επισημαίνοντας εν τούτοις ότι πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να 
επιδεικνύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις,
απροθυμία να συνεργαστούν ενεργά με την 
αρμόδια επιτροπή, συγκεκριμένα, μη 
συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής ή αφήνοντας αναπάντητες τις 
επιστολές που τους αποστέλλονται·
εκτιμώντας ότι η στάση αυτή σηματοδοτεί 
μία έλλειψη ορθής συνεργασίας με το 
θεσμικό όργανο,

Or. fr

Τροπολογία 7
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Recital P bis (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ α. επισημαίνοντας τον πολύ μεγάλο 
αριθμό αναφορών που αφορούν 
προγράμματα τα οποία μπορούν 
ενδεχομένως να έχουν περειβαλλοντι9κές 
επιπτώσεις, επιθυμεί την έναρξη 
προβληματισμού στο πλαίσιο της 
επιτροπής αναφορών όσον αφορά τον 
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χειρισμό των αναφορών αυτών οι οποίες 
αφορούν προγράμματα που υπόκεινται σε 
δημόσια έρευνα εις τρόπον ώστε να 
μπορεί να αποφασίζει εγκαίρως ως προς 
τις προθεσμίες, τόσο έναντι του 
αναφέροντος όσο και εν σχέσει προς την 
πορεία εκτέλεσης του συγκεκριμένου 
προγράμματος,

Or. fr

Τροπολογία 8
Peter Jahr

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. υπενθυμίζοντας ότι, στην προηγούμενη 
έκθεση δραστηριοτήτων και στη 
γνωμοδότησή της για την ετήσια έκθεση 
της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, η 
Επιτροπή Αναφορών ζήτησε να 
ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τα 
διανυόμενα στάδια των διαδικασιών επί 
παραβάσει που αφορούν θέματα που 
αποτελούν αντικείμενο των αναφορών,

ΙΘ. υπενθυμίζοντας, όσον αφορά τον 
μεγάλο αριθμό των εκκρεμουσών 
αναφορών σχετικά με διαδικασίες επί 
παραβάσει που κινήθηκαν από την 
Επιτροπή, ότι, στην προηγούμενη έκθεση 
δραστηριοτήτων και στη γνωμοδότησή της 
για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης, η Επιτροπή 
Αναφορών ζήτησε να ενημερώνεται 
τακτικά σχετικά με τα διανυόμενα στάδια 
των διαδικασιών επί παραβάσει που 
αφορούν θέματα που αποτελούν 
αντικείμενο των αναφορών,

Or. en

Τροπολογία 9
Peter Jahr

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. υπενθυμίζοντας την παράγραφο 32 
του ψηφίσματός του της 6ης Ιουλίου
2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής Αναφορών του 20091, με την 
οποία ζητεί την αναθεώρηση της 
διαδικασίας καταχώρισης των 
αναφορών,
1 P7_TA-PROV(2010)0261

Or. en

Τροπολογία 10
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή Αναφορών θα συμμετάσχουν 
δραστήρια στην ανάπτυξη της 
πρωτοβουλίας πολιτών, προκειμένου οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι να επιτευχθούν 
απολύτως και να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια στη διαδικασία λήψεως των 
αποφάσεων της Ένωσης, επιτρέποντας 
στους πολίτες να προτείνουν βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις ή προσθήκες στη νομοθεσία 
της Ένωσης·

1. ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή Αναφορών θα συμμετάσχουν 
δραστήρια στην ανάπτυξη της 
πρωτοβουλίας πολιτών, προκειμένου οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι να επιτευχθούν 
απολύτως και να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια στη διαδικασία λήψεως των 
αποφάσεων της Ένωσης, επιτρέποντας 
στους πολίτες να προτείνουν βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις ή προσθήκες στη νομοθεσία 
της Ένωσης· αποφεύγοντας την 
χρησιμοποίηση του βήματος αυτού που 
τους προσφέρεται για λόγους 
αποκλειστικώς δημοσιογραφικής 
προβολής·

Or. fr

Τροπολογία 11
Philippe Boulland
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. ζητεί να ανατεθεί στην επιτροπή 
αναφορών η παρακολούθηση των 
πρωτοβουλιών των πολιτών που έχουν 
καταγραφεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

Or. fr

Τροπολογία 12
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. ζητεί οι πρωτοβουλίες των πολιτών 
που δεν έχουν συγκεντρώσει ένα 
εκατομμύριο υπογραφών εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας να μπορούν 
να παραπέμπονται στην επιτροπή 
αναφορών για περαιτέρω συζήτηση·

Or. fr

Τροπολογία 13
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1.γ. ζητεί η επιτροπή αναφορών να είναι η 
επιτροπή που θα εκπροσωπεί το 
Κοινοβούλιο κατά την δημόσια ακρόαση 
από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των εκπροσώπων που έχουν 
συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο 
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υπογραφές για την πρωτοβουλία πολιτών 
που έχουν αναλάβει προκειμένου να 
προσφέρει στην ακρόαση αυτή την 
εμπειρία και την νομιμοποίησή της 

Or. fr

Τροπολογία 14
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τον νομικά δεσμευτικό 
χαρακτήρα που έχει αποκτήσει ο Χάρτης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από της ενάρξεως 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και 
υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
Χάρτη, λαμβανομένης υπόψη της νέας 
ώθησης που προσδίδει στο ρόλο της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν· ελπίζει ότι ο Χάρτης θα επιτρέψει 
να βελτιωθεί η κατανόηση και η γνώση 
των πολιτών όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

4. υπενθυμίζει τον νομικά δεσμευτικό 
χαρακτήρα που έχει αποκτήσει ο Χάρτης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από της ενάρξεως 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και 
υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
Χάρτη, λαμβανομένης υπόψη της νέας 
ώθησης που προσδίδει στο ρόλο της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν· ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, θα πράξει 
παν το δυνατόν προκειμένου να 
εξασφαλίσει την ουσιαστική τήρηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία 
κατοχυρώνονται από τον Χάρτη·

Or. de

Τροπολογία 15
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής με 
τίτλο "Στρατηγική για την αποτελεσματική 

5. σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής με 
τίτλο "Στρατηγική για την αποτελεσματική 
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εφαρμογή του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση" 
και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί, να προωθηθεί και να 
ενισχυθεί μία πραγματική κουλτούρα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όχι μόνο στα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης, αλλά και στα 
κράτη μέλη, ιδίως όταν αυτά εφαρμόζουν 
το δίκαιο της Ένωσης·

εφαρμογή του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση" 
και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί, να προωθηθεί και να 
ενισχυθεί μία πραγματική κουλτούρα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όχι μόνο στα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης, αλλά και στα 
κράτη μέλη, ιδίως όταν αυτά εφαρμόζουν 
το δίκαιο της Ένωσης· εκτιμά ότι οι 
δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με  
την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της 
Ένωσης στο θέμα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα οποία αναφέρεται η 
"Στρατηγική" πρέπει να είναι 
συγκεκριμένες και πλήρεις, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι στο μέλλον δεν θα 
επαναληφθεί η αυθαίρετη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Επιτροπής και 
κρατών μελών, ειδικότερα επί 
ευαίσθητων θεμάτων·

Or. de

Τροπολογία 16
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. υπογραμμίζει πάντως ότι παρά τον 
σημαντικό αριθμό αναφορών σχετικών με 
τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον 
Χάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται 
σταθερά, λόγω έλλειψης αρμοδίων 
οργάνων, να ενεργήσει προκειμένου να 
εμποδίσει προφανείς παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη 
μέλη 

Or. fr
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Τροπολογία 17
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή ανακήρυξε το έτος 
2013 "Ευρωπαϊκό έτος για την ιθαγένεια" 
με σκοπό να διευκολύνει τη συζήτηση 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να 
ενημερώσει τους ευρωπαίους πολίτες για 
τα δικαιώματά τους·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή ανακήρυξε το έτος 
2013 "Ευρωπαϊκό έτος για την ιθαγένεια" 
με σκοπό να διευκολύνει τη συζήτηση 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να 
ενημερώσει τους ευρωπαίους πολίτες για 
τα δικαιώματά τους και κυρίως για την 
ορθή χρήση των διαφόρων οργάνων που 
υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ· φρονεί ότι το 
«Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας» πρέπει να 
αποτελέσει ευκαιρία προκειμένου να 
προβληθεί ευρέως η πληροφόρηση 
σχετικά με την "Πρωτοβουλία 
Ευρωπαίων Πολιτών", προκειμένου να 
αποφευχθεί ένα υψηλό ποσοστό μη 
παραδεκτού, ανάλογο με αυτό που 
εξακολουθεί να παρατηρείται στο επίπεδο 
των "αναφορών"· εκτιμά ότι ταυτόχρονα 
πρέπει να αρχίσει ένας διάλογος ως προς 
το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του 
"Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων" 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Or. de

Τροπολογία 18
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή ανακήρυξε το έτος 
2013 "Ευρωπαϊκό έτος για την ιθαγένεια" 
με σκοπό να διευκολύνει τη συζήτηση 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή ανακήρυξε το έτος 
2013 "Ευρωπαϊκό έτος για την ιθαγένεια" 
με σκοπό να διευκολύνει τη συζήτηση 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να 
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ενημερώσει τους ευρωπαίους πολίτες για 
τα δικαιώματά τους·

ενημερώσει τους ευρωπαίους πολίτες για 
τα δικαιώματά τους και την ύπαρξη των 
δημοκρατικών οργάνων που διαθέτουν 
για να τα υποστηρίξουν·

Or. fr

Τροπολογία 19
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία της ενιαίας υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης για τους πολίτες που 
αναζητούν πληροφορίες ή επιθυμούν να 
καταθέσουν προσφυξή ή μήνυση μέσω της 
δικτυακής πύλης ’τα δικαιώματά σας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση'· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τα μέτρα που 
ελήφθησαν από την Επιτροπή για την 
απλοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών 
υποστήριξης οι οποίες αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
των μέσων που διαθέτουν προκειμένου να 
καταθέσουν μία μήνυση σε περίπτωση 
παραβίασης της νομοθεσίας· υπενθυμίζει 
πάντως ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
πρέπει να παρέχουν περισσότερες 
πληροφορίες και να είναι περισσότερο 
διαφανή·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία της ενιαίας υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης για τους πολίτες που 
αναζητούν πληροφορίες ή επιθυμούν να 
καταθέσουν προσφυξή ή μήνυση μέσω της 
δικτυακής πύλης ’τα δικαιώματά σας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση'· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τα μέτρα που 
ελήφθησαν από την Επιτροπή για την 
απλοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών 
υποστήριξης οι οποίες αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
των μέσων που διαθέτουν προκειμένου να 
καταθέσουν μία μήνυση σε περίπτωση 
παραβίασης της νομοθεσίας· τονίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να 
παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και 
να είναι περισσότερο διαφανή·

Or. el

Τροπολογία 20
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία της ενιαίας υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης για τους πολίτες που 
αναζητούν πληροφορίες ή επιθυμούν να 
καταθέσουν προσφυξή ή μήνυση μέσω της 
δικτυακής πύλης "τα δικαιώματά σας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση"· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τα μέτρα που 
ελήφθησαν από την Επιτροπή για την 
απλοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών 
υποστήριξης οι οποίες αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
των μέσων που διαθέτουν προκειμένου να 
καταθέσουν μία μήνυση σε περίπτωση 
παραβίασης της νομοθεσίας· υπενθυμίζει 
πάντως ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
πρέπει να παρέχουν περισσότερες 
πληροφορίες και να είναι περισσότερο 
διαφανή·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία της ενιαίας υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης για τους πολίτες που 
αναζητούν πληροφορίες ή επιθυμούν να 
καταθέσουν προσφυξή ή μήνυση μέσω της 
δικτυακής πύλης "τα δικαιώματά σας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση"· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τα μέτρα που 
ελήφθησαν από την Επιτροπή για την 
απλοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών 
υποστήριξης οι οποίες αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
των μέσων που διαθέτουν προκειμένου να 
καταθέσουν μία μήνυση σε περίπτωση 
παραβίασης της νομοθεσίας· υπενθυμίζει 
πάντως ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
πρέπει να παρέχουν περισσότερες 
πληροφορίες και να είναι περισσότερο 
διαφανή εξασφαλίζοντας άνετη πρόσβαση 
στα έγγραφα, διαφυλάσσοντας την 
εμπιστευτικότητα και την ταυτότητα των 
αναφερόντων που θα το ζητούσαν·

Or. fr

Τροπολογία 21
Peter Jahr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή του 2009και καλεί τον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να εξασφαλίσει 
την πρόσβαση στην ενημέρωση καθώς και 
τον σεβασμό του δικαιώματος στη χρηστή 
διοίκηση, προϋποθέσεις απαραίτητες εάν 
επιθυμούμε οι πολίτες να έχουν 
εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα·

9. υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή του 2009και καλεί τον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να εξασφαλίσει 
την πρόσβαση στην ενημέρωση καθώς και 
τον σεβασμό του δικαιώματος στη χρηστή 
διοίκηση, προϋποθέσεις απαραίτητες εάν 
επιθυμούμε οι πολίτες να έχουν 
εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα·
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υποστηρίζει την σύσταση του 
Διαμεσολαβητή προς την Επιτροπή 
σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT, 
ως προς την υπερβολική καθυστέρηση 
απάντησης στον Διαμεσολαβητή·

Or. en

Τροπολογία 22
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί ότι οι αναφορές που 
ελήφθησαν το 2010 εξακολουθούσαν να 
αφορούν κυρίως το περιβάλλον, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, την εσωτερική 
αγορά και την δικαιοσύνη· παρατηρεί ότι, 
από γεωγραφική άποψη, οι περισσότερες 
αναφορές αφορούσαν την Ισπανία (16 %), 
την Ένωση στο σύνολό της (16 %) και, σε 
μικρότερο βαθμό, τη Γερμανία, την 
Ιταλία και τη Ρουμανία·

10. παρατηρεί ότι οι αναφορές που 
ελήφθησαν το 2010 εξακολουθούσαν να 
αφορούν κυρίως το περιβάλλον, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, την εσωτερική 
αγορά και την δικαιοσύνη·

Or. el

Τροπολογία 23
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. υπογραμμίζει την σημασία της 
συνεργασίας της Επιτροπής με τα κράτη 
μέλη, και εκφράζει τη δυσαρέσκεια για 
την ολιγωρία ορισμένων κρατών μελών 
όσον αφορά την εφαρμογή και επιβολή 
της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής 
Νομοθεσίας.
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Τροπολογία 24
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα έπρεπε να ελέγχει αυστηρότερα τον 
σεβασμό και την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
περιβάλλοντος και τούτο καθ' όλη την 
διαδικασία και όχι μόνον όταν 
λαμβάνεται μία τελική απόφαση·

Or. fr

Τροπολογία 25
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά ότι, για την εξασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με 
την ΕΠΕ (εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων), την ΣΜΠΕ (στρατηγική 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων), 
τους βιοτόπους και τα πτηνά, απαιτούνται 
νέες αυστηρότερες κατευθυντήριες 
γραμμές βάσει των συστάσεων της 
αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, με 
την οποία η Επιτροπή Αναφορών είναι 
έτοιμη να συνεργαστεί ώστε να ληφθούν 
περισσότερο υπόψη οι ανησυχίες των 
πολιτών κατά τις μελλοντικές δράσεις για 
το περιβάλλον·

13. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρέπει να εγγυάται την ορθή εφαρμογή 
από τα κράτη μέλη των οδηγιών σχετικά 
με την ΕΠΕ (εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων), την ΣΜΠΕ (στρατηγική 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων), 
τους βιοτόπους και τα πτηνά, βασιζόμενη 
στις συστάσεις της αρμόδιας επιτροπής 
του Κοινοβουλίου, με την οποία η 
Επιτροπή Αναφορών είναι έτοιμη να 
συνεργαστεί ώστε να ληφθούν 
περισσότερο υπόψη οι ανησυχίες των 
πολιτών κατά τις μελλοντικές δράσεις για 
το περιβάλλον·

Or. fr
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Τροπολογία 26
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, οι αναφορές αποκαλύπτουν 
προβλήματα που συνδέονται με τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και 
αναγνωρίζει ότι η δρομολόγηση μιας 
διαδικασίας επί παραβάσει δεν 
εξασφαλίζει κατ΄ ανάγκη στους πολίτες 
άμεση επίλυση των προβλημάτων τους·

19. υπενθυμίζει ότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, οι αναφορές αποκαλύπτουν 
προβλήματα που συνδέονται με τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και 
αναγνωρίζει ότι η δρομολόγηση μιας 
διαδικασίας επί παραβάσει δεν 
εξασφαλίζει κατ΄ ανάγκη στους πολίτες 
άμεση επίλυση των προβλημάτων τους·
μπορούν πάντως να χρησιμοποιηθούν και 
άλλα μέσα ελέγχου και πίεσης 

Or. fr

Τροπολογία 27
Victor Boştinaru, Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει ότι για το έργο της 
Επιτροπής Αναφορών, έχει ιδιαίτερη 
σημασία η αποκατάσταση στενότερης 
συνεργασίας με τα κράτη μέλη· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν δραστήριο 
ρόλο στην απάντηση σε αναφορές που 
συνδέονται με την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία των 
εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Αναφορών·

22. τονίζει ότι η στενή και συστηματική 
συμμετοχή των κρατών μελών είναι 
εξαιρετικά σημαντική για το έργο της 
Επιτροπής Αναφορών· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν δραστήριο ρόλο στην 
απάντηση σε αναφορές που συνδέονται με 
την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
παρουσία των εκπροσώπων τους στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών·

Or. fr
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Τροπολογία 28
Peter Jahr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει ότι για το έργο της 
Επιτροπής Αναφορών, έχει ιδιαίτερη 
σημασία η αποκατάσταση στενότερης 
συνεργασίας με τα κράτη μέλη· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν δραστήριο 
ρόλο στην απάντηση σε αναφορές που 
συνδέονται με την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία των 
εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Αναφορών·

22. υπογραμμίζει ότι για το έργο της 
Επιτροπής Αναφορών, έχει ιδιαίτερη 
σημασία η αποκατάσταση στενότερης 
συνεργασίας με τα κράτη μέλη· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν δραστήριο 
ρόλο στην απάντηση σε αναφορές που 
συνδέονται με την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία και την 
στενή συνεργασία των εκπροσώπων τους 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Αναφορών·

Or. en

Τροπολογία 29
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η Επιτροπή Αναφορών 
πρέπει να καλλιεργήσει στενότερες σχέσεις 
εργασίας με τις αντίστοιχες επιτροπές των 
περιφερειακών και εθνικών κοινοβουλίων 
των κρατών μελών και να πραγματοποιεί 
ενημερωτικές αποστολές ώστε να 
προωθηθεί η καλύτερη αμοιβαία 
κατανόηση των αναφορών που αφορούν 
ευρωπαϊκά θέματα·

23. εκτιμά ότι η Επιτροπή Αναφορών 
πρέπει να καλλιεργήσει στενότερες σχέσεις 
εργασίας με τις αντίστοιχες επιτροπές των 
περιφερειακών και εθνικών κοινοβουλίων 
των κρατών μελών και να πραγματοποιεί 
ενημερωτικές αποστολές ώστε να 
προωθηθεί η καλύτερη αμοιβαία 
κατανόηση των αναφορών που αφορούν 
ευρωπαϊκά θέματα· και αντιστρόφως με 
σκοπό να γνωρίσει τις διάφορες μεθόδους 
εργασίας των εθνικών Επιτροπών 
Αναφορών, εις τρόπον ώστε η Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού 



PE466.956v01-00 18/21 AM\868586EL.doc

EL

Κοινοβουλίου να μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με γνώση των θεμάτων και 
ευρεία αντίληψη όταν απορρίπτει μία 
αναφορά δια λόγους αρμοδιότητος·

Or. de

Τροπολογία 30
Peter Jahr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει τον μεγάλο αριθμό των 
αναφερόντων που απευθύνονται στο 
Κοινοβούλιο αναζητώντας λύση επί 
θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα 
της ΕΕ, όπως, λόγου χάρη, η εφαρμογή 
των αποφάσεων που εξεδόθησαν από 
εθνικά δικαστήρια ή η παθητικότητα των 
διαφόρων εθνικών διοικήσεων και 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση αυτή παραπέμποντας τις 
αναφορές στις αρμόδιες εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές·

24. σημειώνει τον μεγάλο αριθμό των 
αναφερόντων που απευθύνονται στο 
Κοινοβούλιο αναζητώντας λύση επί 
θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα 
της ΕΕ, όπως, λόγου χάρη, η εφαρμογή 
των αποφάσεων που εξεδόθησαν από 
εθνικά δικαστήρια ή η παθητικότητα των 
διαφόρων εθνικών διοικήσεων και 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση αυτή παραπέμποντας τις 
αναφορές στις αρμόδιες εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη νέα διαδικασία 
καταχώρισης των αναφορών που τέθηκε 
σε εφαρμογή από τις ΓΔ της Προεδρίας 
και Εσωτερικών Πολιτικών του 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 31
Victor Boştinaru, Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει την ανάγκη διαφάνειας 25. υπογραμμίζει την ανάγκη διαφάνειας 
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στη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών:
σε εσωτερικό επίπεδο, μέσω της άμεσης 
πρόσβασης των βουλευτών στα αρχεία των 
αναφορών με την εφαρμογή e-Petition, και, 
σε εξωτερικό, με την δημιουργία 
διαδραστικής πύλης του διαδικτύου για 
τους αναφέροντες·

στη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών:
σε εσωτερικό επίπεδο, μέσω της άμεσης 
πρόσβασης των βουλευτών στα αρχεία των 
αναφορών με την εφαρμογή e-Petition, και
χάρη στην απλοποίηση της εσωτερικής 
διαδικασίας και της στενής συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών, η Πρόεδρος 
και η γραμματεία της της επιτροπής 
αναφορών και, σε εξωτερικό, με την 
δημιουργία διαδραστικής πύλης του 
διαδικτύου για τους αναφέροντες•

Or. fr

Τροπολογία 32
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει την ανάγκη διαφάνειας 
στη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών: 
σε εσωτερικό επίπεδο, μέσω της άμεσης 
πρόσβασης των βουλευτών στα αρχεία των 
αναφορών με την εφαρμογή e-Petition, και, 
σε εξωτερικό, με την δημιουργία 
διαδραστικής πύλης του διαδικτύου για 
τους αναφέροντες·

25. τονίζει την ανάγκη διαφάνειας στη 
διαδικασία διαχείρισης των αναφορών: σε 
εσωτερικό επίπεδο, μέσω της άμεσης 
πρόσβασης των βουλευτών στα αρχεία των 
αναφορών με την εφαρμογή e-Petition, και, 
σε εξωτερικό, με την δημιουργία 
διαδραστικής πύλης του διαδικτύου για 
τους αναφέροντες·

Or. el

Τροπολογία 33
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει την ανάγκη διαφάνειας 
στη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών:
σε εσωτερικό επίπεδο, μέσω της άμεσης 

25. υπογραμμίζει την ανάγκη διαφάνειας 
στη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών:
σε εσωτερικό επίπεδο, μέσω της άμεσης 
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πρόσβασης των βουλευτών στα αρχεία των 
αναφορών με την εφαρμογή e-Petition, και, 
σε εξωτερικό, με την δημιουργία 
διαδραστικής πύλης του διαδικτύου για 
τους αναφέροντες·

πρόσβασης των βουλευτών στα αρχεία των 
αναφορών με την εφαρμογή e-Petition, και, 
σε εξωτερικό, με την δημιουργία 
διαδραστικής πύλης του διαδικτύου για 
τους αναφέροντες· Επιπλέον, οι βουλευτές 
πρέπει να έχουν πρόσβαση μέσω της 
εφαρμογής e-Petition στις αναφορές των 
οποίων οι αναφέροντες έχουν ζητήσει 
ανωνυμία·

Or. fr

Τροπολογία 34
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί την άμεση δημιουργία μιας πύλης 
διαδικτύου για τις αναφορές, η οποία θα 
παρέχει ένα διαδραστικό μοντέλο 
καταχώρισης, θα ενημερώνει τους πολίτες 
σχετικά με την αποστολή του 
Κοινοβουλίου, σχετικά με το τι μπορούν 
να επιτύχουν υποβάλλοντας μία αναφορά 
στο εν λόγω θεσμικό όργανο, θα παρέχει 
συνδέσμους προς άλλα μέσα προσφυγής 
στο ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο και 
θα περιγράφει με τον λεπτομερέστερο 
δυνατό τρόπο τις αρμοδιότητες της 
Ένωσης ώστε να αποφεύγεται κάθε 
σύγχυση μεταξύ των αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης και αυτών των κρατών μελών·

26. ζητεί την άμεση δημιουργία μιας πύλης 
διαδικτύου για τις αναφορές, η οποία θα 
παρέχει ένα διαδραστικό μοντέλο 
καταχώρισης, θα ενημερώνει τους πολίτες 
σχετικά με την αποστολή του 
Κοινοβουλίου, σχετικά με το τι μπορούν 
να επιτύχουν υποβάλλοντας μία αναφορά 
στο εν λόγω θεσμικό όργανο, θα παρέχει 
συνδέσμους προς άλλα μέσα προσφυγής 
στο ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο και 
θα περιγράφει με τον λεπτομερέστερο 
δυνατό τρόπο τις αρμοδιότητες της 
Ένωσης ώστε να αποφεύγεται κάθε 
σύγχυση μεταξύ των αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης και αυτών των κρατών μελών·
εκτιμά ότι, εναλλακτικά, θα πρέπει να 
εξετασθεί η δυνατότητα να ενσωματωθεί 
στο διαδραστικό αυτό μοντέλο μία 
ερώτηση -με υποχρεωτική απάντηση-
όσον αφορά την σχετική αρμοδιότητα ή 
τις σχετικές αρμοδιότητες, εις τρόπον 
ώστε να μπορεί να επιλεγεί ένα 
τετραγωνίδιο από μία πλήρη κατάσταση 
αρμοδιοτήτων·

Or. de
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