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Τροπολογία 1
Elena Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί το ειδικό κεφάλαιο για τις 
αναφορές, το οποίο περιλαμβάνεται στην 
28η ετήσια έκθεση, όπως έχει ζητήσει το 
Κοινοβούλιο, στο οποίο η Επιτροπή 
παραθέτει αναλυτικά τις νέες αναφορές 
που έχει λάβει· χαιρετίζει την έκθεση της 
Επιτροπής κατά την οποία «οι αναφορές 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
οδήγησαν σε διαδικασίες παράβασης» σε 
πολλούς τομείς· τονίζει ότι, στις 
περιπτώσεις που οι αναφορές δεν αφορούν 
παραβάσεις, παρέχουν στο Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή αξιόλογες πληροφορίες 
σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών·

3. επικροτεί το ειδικό κεφάλαιο για τις 
αναφορές, το οποίο περιλαμβάνεται στην 
28η ετήσια έκθεση, όπως έχει ζητήσει το 
Κοινοβούλιο, στο οποίο η Επιτροπή 
παραθέτει αναλυτικά τις νέες αναφορές 
που έχει λάβει· χαιρετίζει την έκθεση της 
Επιτροπής κατά την οποία «οι αναφορές 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
οδήγησαν σε διαδικασίες παράβασης» σε 
πολλούς τομείς· τονίζει ότι, ακόμα και στις 
περιπτώσεις που οι αναφορές δεν αφορούν 
παραβάσεις, παρέχουν στο Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή αξιόλογες πληροφορίες 
σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 2
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δικαίως τονίζει ότι «την ευθύνη 
για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 
την έχουν καταρχήν η διοίκηση και ο 
δικαστικός κλάδος των κρατών μελών», οι 
πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ υποβάλλουν 
συχνά αναφορές στις οποίες δηλώνουν ότι 
αντιμετωπίζουν πραγματικά εμπόδια όταν 
αναζητούν έννομη προστασία στα εθνικά 
δικαστήρια και τις διοικήσεις· ως εκ 
τούτου, δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν επίσης 

5. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δικαίως τονίζει ότι «την ευθύνη 
για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ
την έχουν καταρχήν η διοίκηση και ο 
δικαστικός κλάδος των κρατών μελών», οι 
πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ 
υποβάλλουν συχνά αναφορές στις οποίες 
δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πραγματικά 
εμπόδια όταν αναζητούν έννομη 
προστασία στα εθνικά δικαστήρια και τις 
διοικήσεις· ως εκ τούτου, δίνει έμφαση στο 
γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
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την πρωταρχική υποχρέωση να ερευνούν 
τις ενέργειες των κρατών μελών στο 
πλαίσιο των μηχανισμών επιβολής και 
επίλυσης διαφορών·

έχουν επίσης την πρωταρχική υποχρέωση 
να ερευνούν τις ενέργειες των κρατών 
μελών στο πλαίσιο των μηχανισμών 
επιβολής και επίλυσης διαφορών· πρέπει, 
δε, να εξεταστούν στρατηγικές 
πληροφόρησης, ώστε στη συνέχεια της 
υπόθεσης να στηρίζονται οι αναφέροντες 
και στα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 3
Elena Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι πολλές αναφορές 
μνημονεύουν τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, και επικαλούνται τις αξίες 
των Συνθηκών της ΕΕ, αποδεικνύοντας μια 
ενδεχόμενη σημαντική αποσύνδεση μεταξύ 
των αξιών που κατοχυρώνονται στο 
πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ και αυτών που 
καταγράφονται από τα κράτη μέλη·

7. επισημαίνει ότι πολλές αναφορές 
μνημονεύουν τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, και επικαλούνται τις αξίες 
των Συνθηκών της ΕΕ, αποδεικνύοντας μια 
ενδεχόμενη σημαντική αποσύνδεση μεταξύ 
των αξιών που κατοχυρώνονται στο 
πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ και της 
τήρησής τους από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 4
Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι η αρχική εντολή του 
Χάρτη ήταν να κωδικοποιήσει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες και 
ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
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έχουν επανειλημμένως δηλώσει επισήμως 
ότι ο Χάρτης αντιπροσωπεύει τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη να εξετάσουν εκ νέου 
την αναγκαιότητα του άρθρου 51 του 
Χάρτη και τα παροτρύνει να δηλώσουν 
μονομερώς ότι δεν θα περιορίζουν τα 
δικαιώματα των ατόμων, με βάση τις 
διατάξεις του εν λόγω άρθρου, στο 
πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους·

Or. en

Τροπολογία 5
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι, όταν οι πολίτες υποβάλλουν 
αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αναμένουν ότι θα προστατεύονται από τις 
διατάξεις του Χάρτη, ανεξάρτητα από το 
σε ποιο κράτος μέλος κατοικούν και κατά 
πόσο εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ· 
εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία 
της, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι οι 
πολίτες αισθάνονται ότι παραπλανούνται 
σχετικά με το πραγματικό πεδίο 
εφαρμογής του Χάρτη· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διευκρινίζεται κατάλληλα η αρχή της 
επικουρικότητας και να διασαφηνίζεται το 
πεδίο εφαρμογής του Χάρτη από τη σκοπιά 
του Κοινοβουλίου·

8. τονίζει ότι, όταν οι πολίτες υποβάλλουν 
αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αναμένουν ότι θα προστατεύονται από τις 
διατάξεις του Χάρτη, ανεξάρτητα από το 
σε ποιο κράτος μέλος κατοικούν και κατά 
πόσο εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ· 
εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία 
του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι 
οι πολίτες αισθάνονται ότι 
παραπλανούνται σχετικά με το πραγματικό 
πεδίο εφαρμογής του Χάρτη· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διευκρινίζεται κατάλληλα η αρχή της 
επικουρικότητας και να διασαφηνίζεται το 
πεδίο εφαρμογής του Χάρτη από τη σκοπιά 
του Κοινοβουλίου με βάση το άρθρο 51 
του Χάρτη·

Or. de

Τροπολογία 6
Elena Băsescu
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι, όταν οι πολίτες υποβάλλουν 
αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αναμένουν ότι θα προστατεύονται από τις 
διατάξεις του Χάρτη, ανεξάρτητα από το 
σε ποιο κράτος μέλος κατοικούν και κατά 
πόσο εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ· 
εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία 
της, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι 
οι πολίτες αισθάνονται ότι 
παραπλανούνται σχετικά με το πραγματικό 
πεδίο εφαρμογής του Χάρτη· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διευκρινίζεται κατάλληλα η αρχή της 
επικουρικότητας και να διασαφηνίζεται το 
πεδίο εφαρμογής του Χάρτη από τη σκοπιά 
του Κοινοβουλίου·

8. τονίζει ότι, όταν οι πολίτες υποβάλλουν 
αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αναμένουν ενδεχομένως ότι θα 
προστατεύονται από τις διατάξεις του 
Χάρτη, ανεξάρτητα από το σε ποιο κράτος 
μέλος κατοικούν και κατά πόσο 
εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ· 
εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία 
του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι 
οι πολίτες αισθάνονται ενδεχομένως ότι 
παραπλανούνται σχετικά με το πραγματικό 
πεδίο εφαρμογής του Χάρτη· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διευκρινίζεται κατάλληλα η αρχή της 
επικουρικότητας και να διασαφηνίζεται το 
πεδίο εφαρμογής του Χάρτη από τη σκοπιά 
του Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 7
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
των αναφορών που συνδέονται με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και 
ότι – όπως καθίσταται σαφές από την 
έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ –
γενικότερα τα δικαιώματα που
προκύπτουν από την ιθαγένεια της ΕΕ 
αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για 
την πλήρη αξιοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς από τους πολίτες· επισημαίνει ότι 
αυτή η ενισχυμένη αξιοποίηση από τους 
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πολίτες θα απελευθερώσει το σημαντικό 
αναπτυξιακό δυναμικό της εσωτερικής 
αγοράς, και ως εκ τούτου, συνεκτιμώντας 
τις παρούσες οικονομικές προκλήσεις 
στην Ευρώπη, επαναλαμβάνει το αίτημά 
του προς την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα με στόχο 
την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 8
Elena Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επιπλέον, τονίζει ότι οι πολίτες 
αισθάνονται εξίσου ότι παραπλανούνται 
σχετικά με την εφαρμοσιμότητα του 
κοινοτικού δικαίου σε περιπτώσεις 
καθυστερημένης μεταφοράς· επισημαίνει 
τη θλιβερή πραγματικότητα ότι οι πολίτες 
που δεν είναι σε θέση να ωφεληθούν από 
ένα εφαρμοστέο κοινοτικό νόμο, εξαιτίας 
του γεγονότος ότι δεν έχει μεταφερθεί 
ακόμα στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν 
μπορούν να καταφύγουν σε μηχανισμό 
έννομης προστασίας·

9. επιπλέον, τονίζει ότι οι πολίτες 
ενδεχομένως αισθάνονται εξίσου ότι 
παραπλανούνται σχετικά με την 
εφαρμοσιμότητα του κοινοτικού δικαίου 
σε περιπτώσεις καθυστερημένης 
μεταφοράς· επισημαίνει τη θλιβερή 
πραγματικότητα ότι οι πολίτες που δεν 
είναι σε θέση να ωφεληθούν από ένα 
εφαρμοστέο κοινοτικό νόμο, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δεν έχει μεταφερθεί ακόμα 
στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν μπορούν να 
καταφύγουν σε μηχανισμό έννομης 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επικροτεί την έμφαση που δόθηκε στην 
αποτελεσματική διαχείριση των 
υποθέσεων παράβασης μέσω της 
ανάπτυξης και αξιολόγησης νέων 
εργαλείων, όπως το «EU Pilot» και το 
CHAP, καθώς και μέσω της ενίσχυσης 
προληπτικών μέτρων και της δυνατότητας 
αίτησης, σε πρώιμο στάδιο, επιβολής 
οικονομικών κυρώσεων στα κράτη μέλη σε 
περίπτωση καθυστερημένης μεταφοράς 
των οδηγιών·

11. επισημαίνει την έμφαση που δόθηκε 
στην έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
υποθέσεων παράβασης μέσω της 
ανάπτυξης και αξιολόγησης νέων 
εργαλείων, όπως το «EU Pilot» και το 
CHAP, καθώς και μέσω της ενίσχυσης 
προληπτικών μέτρων και της δυνατότητας 
αίτησης, σε πρώιμο στάδιο, επιβολής 
οικονομικών κυρώσεων στα κράτη μέλη σε 
περίπτωση καθυστερημένης μεταφοράς 
των οδηγιών·

Or. en

Τροπολογία 10
Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επισημαίνει, ειδικότερα, τον
ενθαρρυντικό αριθμό των κρατών μελών
που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα 
της ΕΕ (18 μέχρι τα τέλη του 2010) και τον
μεγάλο αριθμό των υποθέσεων που 
περατώθηκαν χαρακτηριζόμενες μετά την 
εκτίμηση της απάντησης των κρατών 
μελών ως παραδεκτής (81% των 
υποθέσεων)· χαιρετίζει την έγκριση της
πρώτης έκθεσης αξιολόγησης της 
πρωτοβουλίας «EU Pilot» τον Μάρτιο 
του 2010 και ζητεί την έγκαιρη έγκριση 
μελλοντικών εκθέσεων αξιολόγησης 
προκειμένου να συνεχιστεί η αξιολόγηση 
του πραγματικού αντίκτυπου και της 
ικανότητας εφαρμογής του νέου αυτού 
μηχανισμού·

12. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη
που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα 
της ΕΕ (18 μέχρι τα τέλη του 2010) και σε
μεγάλο αριθμό των υποθέσεων που 
περατώθηκαν χαρακτηριζόμενες μετά την 
εκτίμηση της απάντησης των κρατών 
μελών ως παραδεκτής (81% των 
υποθέσεων), τονίζουν τη σημασία της
ποιότητας αυτών των εκτιμήσεων, τόσο
από την άποψη έγκυρων και 
επαληθευμένων πληροφοριών όσο και 
από την άποψη της τήρησης των γενικών 
αρχών του διοικητικού δικαίου όπως 
καθορίζονται από το Δικαστήριο·

Or. en
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Τροπολογία 11
Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. χαιρετίζει την έγκριση της πρώτης 
έκθεσης αξιολόγησης της πρωτοβουλίας 
«EU Pilot» του Μαρτίου 2010 και ζητεί 
την έγκαιρη έγκριση μελλοντικών 
εκθέσεων αξιολόγησης προκειμένου να 
συνεχιστεί η αξιολόγηση του πραγματικού 
αντίκτυπου και της ικανότητας 
εφαρμογής του νέου αυτού μηχανισμού· 
σημειώνει επίσης τις αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διαχείριση των σχέσεων με τους 
καταγγέλλοντες, που επισυνάπτονται στην 
έκθεση·

Or. en

Τροπολογία 12
Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12β. συμφωνεί με την έμφαση που δίνει η 
Επιτροπή στη βαρύτητα του κράτους 
δικαίου, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει 
εγγενής ένταση μεταξύ της εν λόγω αρχής 
και της διακριτικής ευχέρειας της 
Επιτροπής ως προς τη δίωξη 
παραβάσεων, και επαναλαμβάνοντας ότι 
για την αποφυγή κάθε αυθαιρεσίας στη 
χρήση της διακριτικής εξουσίας 
απαιτείται η πραγματική τήρηση των 
γενικών αρχών της χρηστής διοίκησης, 
όπως η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα 
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και η αναλογικότητα·

Or. en

Τροπολογία 13
Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να 
μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά 
με τις διαδικασίες παράβασης, όπως 
αποδεικνύει ο σημαντικός αριθμός 
αναφορών που υποβάλλονται και οι 
οποίες, εν αγνοία του αναφέροντα, 
αφορούν περιπτώσεις που τελούν ήδη υπό 
εξέταση·

13. τονίζει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να 
μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά 
με τις διαδικασίες παράβασης, όπως 
αποδεικνύει ο σημαντικός αριθμός 
αναφορών που υποβάλλονται και, αίφνης, 
αφορούν περιπτώσεις που τελούν ήδη υπό 
εξέταση· θεωρεί, σε συμφωνία με τα 
συμπεράσματα της ομάδας εργασίας που 
όρισε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, ότι 
οι διαδικασίες παράβασης πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πλαίσιο των 
κανονισμών για τη χρηστή διοίκηση με 
βάση το άρθρο 298 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι οι μεμονωμένες 
καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων 
προσδιορίζονται ως οι πλέον σημαντικές 
πηγές για την ανίχνευση παραβιάσεων 
του δικαίου της ΕΕ και στη συνέχεια για 
την έναρξη των διαδικασιών επί 
παραβάσει· ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
θέσπιση πιο αποτελεσματικών και νομικά 
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δεσμευτικών διοικητικών διατάξεων, οι 
οποίες θα καθορίζουν με ασφάλεια και 
αξιοπιστία τη διαδικαστική σχέση μεταξύ 
της Επιτροπής και του καταγγέλλοντα 
πολίτη ή της καταγγέλλουσας επιχείρησης 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τις 
διαδικασίες επί παραβάσει, μέσω των 
οποίων θα ενισχύεται κυρίως η θέση του 
μεμονωμένου καταγγέλλοντα·

Or. de


