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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι στην περίληψη της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ δίδεται περισσότερη έμφαση στη μεταφορά παρά στην ίδια την εφαρμογή. 
Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει δεόντως το ρόλο των αναφορών στη διαδικασία
ελέγχου της πραγματικής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· οι αναφορές πολύ συχνά 
αποτελούν την πρώτη ένδειξη, πέρα από τη μεταφορά, ότι τα κράτη μέλη καθυστερούν 
την εφαρμογή των νομικών μέτρων·

2. χαιρετίζει την πρωτοεμφανιζόμενη μονοαπευθυντική υπηρεσία εξυπηρέτησης που 
επιτρέπει στους πολίτες να ζητούν συμβουλές, να ασκούν προσφυγές και να υποβάλουν 
καταγγελίες μέσω της ιστοσελίδας «Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ». Με την ενσωμάτωση
της πολυδιαφημισμένης Πρωτοβουλίας των Πολιτών (άρθρο 11 (4) ΣΕΕ) στη λίστα με τα
μέσα συμμετοχής των πολιτών, η ανάγκη για επεξηγήσεις και καθοδήγηση έχει αυξηθεί 
εκθετικά. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να συμμετέχει στην ανάπτυξη της εν λόγω πύλης 
προκειμένου να διασφαλίσει τη συνοχή των ιδίων σχεδίων του για παροχή καλύτερης 
καθοδήγησης στους πολίτες·

3. φρονεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να αναμένουν από την Επιτροπή το ίδιο επίπεδο 
διαφάνειας, είτε υποβάλουν μια τυπική καταγγελία είτε ασκούν το δικαίωμα υποβολής 
αναφοράς σύμφωνα με τη Συνθήκη· ζητεί συνεπώς να παρέχονται στην Επιτροπή 
Αναφορών σαφείς πληροφορίες όσον αφορά το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μία 
διαδικασία επί παραβάσει για την οποία υποβλήθηκε επίσης αναφορά. Καλεί επιπλέον
την Επιτροπή να καταστήσει σαφές στην Επιτροπή Αναφορών και στο ευρύ κοινό ποια
διαδικασία ακολουθείται για την υποβολή ερωτήσεων και καταγγελιών·

4. επιδοκιμάζει τα μέτρα που είχε προγραμματίσει η Επιτροπή για το 2009 και το μέλλον, 
για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών ιδιαίτερα με τη νομοθεσία περί 
των αποβλήτων, και ζητεί να συμμετέχει στις διαδικασίες των περιπτώσεων για τις οποίες 
εκκρεμούν αναφορές, και συγκεκριμένα αναφορές που σχετίζονται με την περιοχή της 
Καμπανίας.


