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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013
(2014/2008(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σημασία του δικαιώματος υποβολής αναφορών και της άμεσης 
ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών οργάνων σχετικά με τις ανησυχίες και τις απόψεις 
των ευρωπαίων πολιτών και μονίμων κατοίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 227 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως το άρθρο 44 σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει, και ιδίως τα άρθρα 258 και 260 αυτής,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 202 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0299/2013),

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που υποβλήθηκαν το 2013 που ήταν Έτος του 
Ευρωπαίου Πολίτη ανήλθαν σε 2.862, σημειώνοντας σχεδόν 45% αύξηση έναντι του 
2012· Και ότι σε όλη την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο έχουν καταχωρηθεί μέχρι 
στιγμής σχεδόν 10.000 αναφορές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και αυτός ο αριθμός παραμένει χαμηλός σε σχέση με τον 
πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντούτοις δείχνει μια αισθητά αυξημένη 
ευαισθητοποίηση των μεμονωμένων πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων, των ΜΚΟ, των 
εθελοντικών οργανώσεων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων σχετικά με το δικαίωμα 
υποβολής αναφορών και τη χρησιμότητα της σχετικής διαδικασίας ως μέσου για να 
επισημαίνουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη τα θέματα που τους 
απασχολούν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς βελτιώνει την ανταπόκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τους πολίτες και τους μονίμους κατοίκους της 
Ένωσης, παρέχοντας παράλληλα έναν ανοιχτό, δημοκρατικό και διαφανή μηχανισμό 
για την εξεύρεση, όπου τούτο είναι θεμιτό και δικαιολογημένο, εξωδικαστικής λύσης 
για τις καταγγελίες τους, ιδίως όταν αυτές αφορούν προβλήματα που σχετίζονται με την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών αποτελεί επίσης μέσον 
μέτρησης των εντάσεων που επικρατούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδίως σε καιρούς 
οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αναταραχής, όπως στην περίπτωση της 
κατάρρευσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και τραπεζικών συστημάτων 
και του σχετικού αντικτύπου στους λαούς της Ευρώπης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
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ότι, τον Σεπτέμβριο του 2013, η Επιτροπή Αναφορών οργάνωσε δημόσια ακρόαση για 
το εν λόγω θέμα, με τη συμμετοχή των αναφερόντων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Αναφορών 
είναι συνήθως εξαιρετικά χρήσιμες και για άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αρμόδιες για την κατάρτιση νομοθεσίας προοριζόμενης να θέσει πιο 
ασφαλείς και πιο υγιείς βάσεις για ένα μέλλον ευημερίας για όλους τους ευρωπαίους 
πολίτες και μονίμους κατοίκους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά αξιολογείται και διεκπεραιώνεται αυτόνομα, 
ακόμη και όταν υποβάλλεται από έναν μόνο πολίτη ή κάτοικο της ΕΕ, ενώ κάθε 
αναφέρων δικαιούται απάντηση στη γλώσσα του ή στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε 
για την υποβολή της αναφοράς, εφόσον αυτή συγκαταλέγεται στις επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος επεξεργασίας και απάντησης διαφέρει ανάλογα με το 
περιεχόμενο και την πολυπλοκότητα της υποβληθείσας αναφοράς, μολονότι 
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι αναφέροντες να λαμβάνουν απάντηση 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες των οποίων οι αναφορές συζητούνται στο 
πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναφορών, μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως σε αυτές, να παρουσιάζουν αναλυτικότερα την αναφορά τους και 
έτσι να συμβάλλουν ενεργά στο έργο της Επιτροπής Αναφορών, παρέχοντας πρόσθετες 
και άμεσες πληροφορίες στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής καθώς και στους εκπροσώπους των κρατών μελών που τυχόν παρίστανται· 
Κι ότι το 2013 παρέστησαν 185 αναφέροντες που συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της 
Επιτροπής Αναφορών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών βασίζονται 
εξ ολοκλήρου στα στοιχεία και στις εισηγήσεις που υποβάλλουν οι αναφέροντες, σε 
συνάρτηση με τα πορίσματα των ερευνών που η ίδια διενεργεί για κάθε περίπτωση, οι 
οποίες συμπληρώνονται, εφόσον χρειαστεί, από την επιπρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη 
της Επιτροπής, των κρατών μελών ή άλλων φορέων· κι ότι η Επιτροπή Αναφορών 
διαμορφώνει τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασιών της και το οργανώνει 
βάσει των αποφάσεων που λαμβάνουν δημοκρατικά τα μέλη της·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα κριτήρια για το παραδεκτό των αναφορών, 
κατά τα οριζόμενα από τη Συνθήκη και από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, το 
αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να έχει σχέση με τα θέματα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Ένωσης και να αφορά άμεσα τον αναφέροντα· κι έτσι, ένα ποσοστό 
των λαμβανομένων αναφορών κρίνεται μη παραδεκτό επειδή δεν πληροί τα ως άνω 
κριτήρια·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταλληλότητα των προαναφερομένων κριτηρίων έχει 
επιβεβαιωθεί από τα δικαστήρια και ότι τα κριτήρια που αφορούν το δικαίωμα 
υποβολής αναφορών και το γεγονός ότι οι λόγοι για τους οποίους οι αναφορές 
κρίνονται μη παραδεκτές πρέπει να είναι βάσιμοι και να αιτιολογούνται από την 
Επιτροπή Αναφορών στη μετέπειτα αλληλογραφία της με τον αναφέροντα, 
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υποστηρίζονται από αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στο 
πλαίσιο της υπόθεσης T-308/07· και π.χ. των υποθέσεων T-280/09 και T-160/10 σε ό,τι 
αφορά αναφορές που πιθανόν να κριθούν πολύ ασαφείς ως προς το περιεχόμενό τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τις αναφορές που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της 
κρίσης στους ευρωπαίους πολίτες και μονίμους κατοίκους, άλλα βασικά ζητήματα που 
απασχολούν τους αναφέροντες σχετίζονται με το δίκαιο του περιβάλλοντος (ιδίως τα 
ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων), τα θεμελιώδη δικαιώματα (ιδίως τα δικαιώματα των 
παιδιών και των ατόμων με αναπηρία και τα προβλήματα υγείας), το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας και την ακίνητη περιουσία, την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις 
θεωρήσεις διαβατηρίων, τη μετανάστευση και την απασχόληση, την απονομή 
δικαιοσύνης, τις καταγγελίες περί διαφθοράς, τις καθυστερήσεις στις νομικές 
διαδικασίες αλλά και πολλά άλλα πεδία δραστηριότητας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή πολλοί αναφέροντες, ιδίως δε μεταξύ των νεανικών 
κατηγοριών του πληθυσμού, κάνουν μεγάλη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ως διαύλου επικοινωνίας, η Επιτροπή Αναφορών έχει αναπτύξει το δικό της δίκτυο υπό 
την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που παρακολουθείται τακτικά από έναν 
αυξανόμενο αριθμό ατόμων στο Facebook και το Twitter, ιδιαίτερα ενεργών, και το 
οποίο διαπιστώθηκε ότι είναι χρήσιμο κατά τις ώρες των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Αναφορών, το ενημερωτικό δελτίο της οποίας, το Péti Journal, έχει επίσης αποκτήσει 
ένα σημαντικό αριθμό τακτικών συνδρομητών, επί του παρόντος 1.500·

ΙΔ. λαμβάνοντας σε αυτό το πλαίσιο υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία μιας νέας πολύγλωσσης 
δικτυακής πύλης, η οποία θα αντικαταστήσει το προηγούμενο, πιο περιορισμένο, 
σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών που υπήρχε στον διαδικτυακό τόπο 
Europarl· κι ότι η νέα αυτή πύλη σχεδιάστηκε για να βελτιωθεί η διοικητική 
αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας υποβολής αναφορών προς 
όφελος των αναφερόντων, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
ευρύτερου κοινού·

ΙΕ. υπενθυμίζοντας στο πλαίσιο αυτό ότι είναι αποφασισμένο, βάσει της Ετήσιας Έκθεσης 
του 2012, να καταστήσει τη διαδικασία των αναφορών πιο αποτελεσματική, διαφανή 
και αμερόληπτη, με παράλληλο σεβασμό προς τα δικαιώματα συμμετοχής των Μελών 
της Επιτροπής Αναφορών, ώστε η διεκπεραίωση των αναφορών να ανταπεξέρχεται 
επιτυχώς σε δικαστικούς ελέγχους ακόμα και σε επίπεδο δίκης·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει ενεργό ενδιαφέρον για τον τρόπο 
με τον οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός που αφορά την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
πολιτών (ECΙ) και έχει επίγνωση των πολλών αδυναμιών και της επαχθούς φύσης του 
υφιστάμενου νομικού πλαισίου, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το πνεύμα της 
σχετικής διάταξης της Συνθήκης, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών κατά την κατάρτιση του ως άνω κανονισμού· 
κι ότι το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει συνομιλίες για την αναθεώρηση του ως άνω 
κανονισμού βάσει της ρήτρας αναθεώρησής του μετά από τριετή εφαρμογή·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύντομα πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις εκείνες 
του κανονισμού για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ECI) που 
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αφορούν τη διοργάνωση δημοσίων ακροάσεων στο Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή της 
εκάστοτε νομοθετικά αρμόδιας επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Αναφορών, 
δυνάμει του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκτελεστικών 
κανόνων που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη τον πολύτιμο για τις υπό εξέταση αναφορές ρόλο των 
διερευνητικών επισκέψεων τις οποίες διοργανώνει κατά καιρούς η Επιτροπή Αναφορών 
για θέματα στα οποία έχει δώσει ειδική προτεραιότητα, καθώς και την ανάγκη οι 
εκθέσεις των εν λόγω επισκέψεων να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες· υπενθυμίζει 
τις επισκέψεις που έγιναν το 2013 στην Ισπανία (δυο φορές), στην Πολωνία, στη Δανία 
και στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις 
πρακτικές ρυθμίσεις των αποστολών αυτών, κυρίως όσον αφορά τις επιλέξιμες 
εβδομάδες, θα συνέβαλλε στην ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία αυτών των επισκέψεων, 
ιδίως λόγω διαθεσιμότητας των μελών και μειωμένου κινδύνου ακύρωσης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών σε σχέση με το 
γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση των 
καταγγελιών που υποβάλλουν οι ευρωπαίοι πολίτες για πιθανά κρούσματα 
κακοδιαχείρισης εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, και για τις 
οποίες επίσης εκπονεί ετήσιες εκθέσεις βάσει των ετησίων εκθέσεων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή· και υπενθυμίζοντας ότι, το 2013, η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε 
ενεργά στη διοργάνωση της εκλογής νέου Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά τη 
συνταξιοδότηση του κ. Νικηφόρου Διαμαντούρου·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ένας νέος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, η κυρία Emily 
O’Reilly, εξελέγη από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ασκήσει 
καθήκοντα από 1ης Οκτωβρίου 2013, εντούτοις με την έναρξη της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου μια νέα εκλογή πρέπει να οργανωθεί κατά τα 
προβλεπόμενα από τον κανονισμό λειτουργίας (άρθρο 204), και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι θα ήταν συνετό να δημοσιευτούν σε εύθετο χρόνο σαφείς και διαφανείς κανόνες για 
τη διαδικασία ώστε να διευκρινιστεί περαιτέρω η ευθύνη της Επιτροπής Αναφορών 
στην εν λόγω διαδικασία και να διασφαλιστεί η δέουσα διαφάνεια στην εκλογή, ιδίως 
μέσω μιας βελτιωμένης αποκλειστικής διαδικτυακής σελίδας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Δικτύου Ευρωπαίων 
Διαμεσολαβητών, που περιλαμβάνει ορισμένες επιτροπές αναφορών από εθνικά 
κοινοβούλια, εκεί όπου υπάρχουν, και ότι αποδεικνύεται σημαντικό, η συνεργασία 
μεταξύ των επιτροπών αναφορών να τονισθεί και, όπου είναι εφικτό, να ενισχυθεί 
περαιτέρω, κι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να έχει κεντρικό ρόλο στην 
εξέλιξη αυτή, προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την πάροδο του χρόνου, η Επιτροπή Αναφορών έχει 
εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο και διαφανή μηχανισμό, στην υπηρεσία όλων των ευρωπαίων 
πολιτών και μονίμων κατοίκων, ότι ασκεί δημοκρατικό έλεγχο και εποπτεία σε πολλές 
πτυχές της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές· κι ότι η Επιτροπή Αναφορών μπορεί, με 
βάση τις αναφορές που λαμβάνει, να συμβάλλει περαιτέρω στη βελτίωση της 
μελλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, με γνώμονα τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν 
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από τις εν λόγω αναφορές·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα είναι η τελευταία ετήσια έκθεση της Επιτροπής 
Αναφορών στην 7η κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' 
αυτό συνοψίζει τις δραστηριότητές της του 2013, κάνει μια ανασκόπηση ολόκληρης της 
κοινοβουλευτικής περιόδου και αξιολογεί σε ποιο βαθμό η εν λόγω επιτροπή μπόρεσε 
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης 
της Λισαβόνας· 

1. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό και θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή 
Αναφορών ως προς την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων των ευρωπαίων 
πολιτών και μονίμων κατοίκων, καθώς διασφαλίζει ότι, μέσω της διαδικασίας υποβολής 
αναφορών, λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ανησυχίες των αναφερόντων και, όπου 
είναι δυνατόν, διευθετούνται οι νόμιμες καταγγελίες τους·

2. δεσμεύεται να καταστήσει τη διαδικασία αναφορών αποτελεσματικότερη, 
διαφανέστερη, πιο αμερόληπτη και ταυτόχρονα να διαφυλάξει τα δικαιώματα 
συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών, προκειμένου η επεξεργασία των 
αναφορών να μπορεί να ανταποκριθεί σε δικαστικούς ελέγχους ακόμα και σε επίπεδο 
δίκης·

3. τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, παράλληλα με άλλους θεσμούς και φορείς όπως οι 
εξεταστικές επιτροπές, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής, διαδραματίζει ανεξάρτητο και σαφώς καθορισμένο ρόλο ως σημείο 
επικοινωνίας για κάθε πολίτη ξεχωριστά·

4. υπογραμμίζει ότι κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο η Επιτροπή Αναφορών 
ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και απάντησε στις προσδοκίες των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. τονίζει τη σημασία του να συμμετέχουν οι πολίτες άμεσα στο 
έργο του Κοινοβουλίου και οι ανησυχίες, προτάσεις ή καταγγελίες τους να εξετάζονται 
από τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών· επισημαίνει τον όγκο του έργου που 
διεκπεραιώθηκε για την επίλυση πιθανών παραβάσεων των δικαιωμάτων των πολιτών 
μέσω της συνεργασίας με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, πάνω σε θέματα 
που αφορούν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας· και επισημαίνει ότι διατήρησε 
παράλληλα ένα ζωτικό ρόλο στην επανασύνδεση της ΕΕ  με τους ευρωπαίους πολίτες 
και στο να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία της διαδικασίας λήψεως 
αποφάσεων της ΕΕ·

5. επισημαίνει την ποικιλία των βασικών θεματικών τομέων που καλύπτουν οι αναφορές 
των πολιτών, π.χ. θεμελιώδη δικαιώματα, εσωτερική αγορά, περιβαλλοντική 
νομοθεσία, θέματα δημόσιας υγείας, προστασία των παιδιών, μεταφορές και 
κατασκευές, ισπανικό παράκτιο δίκαιο, νέος κανονισμός για τη χρηστή διοίκηση, 
πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, ευρωπαϊκά σχολεία, 
δημοσιονομική ένωση, χαλυβουργία και πολλά άλλα·

6. εκτιμά ότι οι αναφορές που υπάγονται στους ανωτέρω θεματικούς τομείς αποδεικνύουν 
ότι εξακολουθούν να εμφανίζονται συχνά εκτενείς υποθέσεις μεταφοράς στο εσωτερικό 
δίκαιο ή κακής εφαρμογής της νομοθεσίας· 
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7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί παραδεκτές αναφορές, που συνδέονται 
με τις αρχές και το περιεχόμενο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι εξετάζει κάθε περίπτωση χωριστά, κι ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συχνά δεν ήταν σε θέση να ενεργήσει όταν της ζητήθηκε από την Επιτροπή 
Αναφορών λόγω της ύπαρξης του άρθρου 51 του Χάρτη· τονίζει ότι οι προσδοκίες των 
πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι επιτρέπουν οι αυστηρά νομικές διατάξεις του 
Χάρτη·

8. συγχαίρει την Επιτροπή Αναφορών για το έργο της στο θέμα των αναφορών που 
συνδέονταν με ζητήματα αναπηρίας και των οποίων ο αριθμός το 2013 αυξήθηκε 
σημαντικά· επισημαίνει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επιτυχής εκκίνηση του πλαισίου της ΕΕ σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN 
CRPD), προσπάθειες στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή Αναφορών συνεργάστηκε με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, και σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής Αναφορών 
να συνεχίσει να στηρίζει την εν λόγω δραστηριότητα· θεωρεί λυπηρό το ότι στη 
συνέχεια η συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της UN CRPD 
τερματίσθηκε και αντικαταστάθηκε από νομοθετικές επιτροπές που επίσης έχουν 
αρμοδιότητες στον τομέα αυτό, κι εκτιμά ότι αυτή η τελευταία απόφαση στηρίζεται σε 
εσφαλμένη ερμηνεία των καθηκόντων που απονέμονται βάσει του πλαισίου της UN 
CRPD·

9. σημειώνει με ικανοποίηση την ιδιαίτερη προσοχή που δόθηκε σε ορισμένες σημαντικές 
αναφορές σχετικά με την προτεινόμενη κατασκευή ενός νέου αερολιμένα στην περιοχή 
Notre-Dame-des-Landes, κοντά στην πόλη Nantes της Γαλλίας· αναγνωρίζει ότι 
υποβλήθηκαν σημαντικά και ουσιαστικά στοιχεία από τους αναφέροντες που ήταν 
αντίθετοι με το έργο για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και μια μεγάλη αναφορά από 
τα άτομα που τάσσονταν υπέρ του έργου, με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή εκτενούς 
συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Γαλλικών Αρχών, του Γενικού 
Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κύριων αναφερόντων· 
Θεωρεί ότι τέτοιες σοβαρές συζητήσεις όχι μόνο θα βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση 
του κοινού και θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά και νόμιμα, αλλά 
και θα επιτρέψουν επίσης να διευκρινιστούν πολλά αμφιλεγόμενα στοιχεία που 
συνδέονται με το έργο και να βρεθούν λύσεις που θα επιτρέπουν την ορθή τήρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας που πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές·

10. αναγνωρίζει ότι το 2013 πολλοί αναφέροντες εξέφρασαν ανησυχία για τις προφανείς 
αδικίες που παρατηρούνται σε διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τις διοικητικές και 
δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με θέματα διαζυγίου και χωρισμού και τη 
συνακόλουθη επιμέλεια ανηλίκων· παρατηρεί, εν προκειμένω, ότι υπάρχει μια τάση οι 
σύζυγοι διαφορετικής ιθαγένειας να υφίστανται σαφείς διακρίσεις λόγω εθνικότητας, 
προς όφελος του/της συζύγου που κατάγεται από το κράτος μέλος στο οποίο 
διεξάγονται οι διαδικασίες και σε βάρος του μη υπηκόου του εν λόγω κράτους, με 
σοβαρές και συχνά εξαιρετικά αρνητικές και δραματικές επιπτώσεις στα δικαιώματα 
του παιδιού· επισημαίνει ότι η Επιτροπή Αναφορών πραγματοποίησε διερευνητική 
επίσκεψη στη Δανία ώστε να εξετάσει απευθείας τους σχετικούς ισχυρισμούς, ενώ 
παρόμοιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν και σε άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της 
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Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου·

11. υπενθυμίζει τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με βάση τις παραληφθείσες αναφορές, 
όσον αφορά τις σοβαρές επιπτώσεις που προέκυψαν από την αδυναμία εφαρμογής της 
οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, και την σχετική έκθεση που εγκρίθηκε· σημειώνει τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις που εκδόθηκαν το 2013 μετά τις αποστολές στην 
Ιταλία, Καμπανία και Λάτιο, και που διατυπώνουν αρκετές προτάσεις σχετικά με την 
έλλειψη κατάλληλης διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους χώρους 
υγειονομικής ταφής και τις επιπτώσεις για τους τοπικούς πληθυσμούς, ενώ σημειώνει 
επίσης και την εντατική διερευνητική αποστολή στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε 
το φθινόπωρο του 2013 για το ίδιο θέμα, και η οποία φώτισε τις ελλείψεις στην 
εφαρμογή αυτής της σημαντικής οδηγίας καθώς και τις επιπτώσεις για την υγεία των 
πληθυσμών σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας·

12. αναγνωρίζει την έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης στην Πολωνία, η οποία εξέτασε 
ένα χώρο που έχει προταθεί ως ανοικτό ορυχείο στην Κάτω Σιλεσία· χαιρετίζει επίσης 
τις εντατικές διαβουλεύσεις με τους αναφέροντες και τις εθνικές αρχές που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, σχετικά με το ενδεχόμενο 
έρευνας και εκμετάλλευσης αποθεμάτων σχιστολιθικού αερίου, ζήτημα για το οποίο η 
Επιτροπή Αναφορών είχε ήδη διεξάγει ημερίδα το 2012·

13. τονίζει το εποικοδομητικό έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή Αναφορών στις αναφορές 
που έλαβε σχετικά με τον ισπανικό νόμο για τις παράκτιες περιοχές (Ley de Costas), 
τόσο ως προς τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της διερευνητικής επίσκεψης όσο 
και ως προς τη συνεργασία της με τους αναφέροντες και τις αρμόδιες εθνικές αρχές· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας για την 
αναλυτικότερη εξέταση του εν λόγω περίπλοκου ζητήματος καθώς και για την 
εξασφάλιση επικοινωνίας με τον πολύ μεγάλο αριθμό αναφερόντων· αναγνωρίζει ότι, 
μολονότι ορισμένες πληρωμές έχουν επιτευχθεί υπέρ των αναφερόντων στη νέα 
νομοθεσία που εγκρίθηκε από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, υπάρχουν ορισμένα ανεπίλυτα 
προβλήματα, στον τομέα τόσο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας όσο και της προστασίας 
του περιβάλλοντος, εκ των οποίων ορισμένα έχουν πλέον παραπεμφθεί στο ισπανικό 
Συνταγματικό Δικαστήριο. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
ενεργά το θέμα·

14. χαιρετίζει το γεγονός ότι η διερευνητική αποστολή στην Γαλικία, που έγινε τον 
Φεβρουάριο 2013, μπόρεσε να κάνει εκτεταμένες συζητήσεις με τους αιτούντες και τις 
περιφερειακές αρχές πάνω σε θέματα που αφορούσαν την έλλειψη κατάλληλων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή, πράγμα που είχε αντίκτυπο στην 
υγεία των κατοίκων και στην οικονομική δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές που 
έχουν μολυνθεί από ιλύ και κατάλοιπα τα οποία περιέχουν ουσίες που θέτουν σε 
κίνδυνο το περιβάλλον και ενδεχομένως την τρέχουσα παραγωγή ιχθυηρών σε 
ορισμένες περιοχές· αναγνωρίζει ότι οι αρχές έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν πιο ενεργό 
δράση με σκοπό την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων και ότι μια νέα μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων τελεί ήδη υπό κατασκευή στην πόλη Vigo· 

15. τονίζει το ρόλο της Επιτροπής Αναφορών σε ό,τι αφορά την υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων· επισημαίνει διάφορα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν το 2013 υπό μορφή
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εκθέσεων όπως η ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τους χειρισμούς 
της Επιτροπής στο θέμα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
επέκτασης του αερολιμένα της Βιέννης, πέρα από την ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή συνολικά· τονίζει την πολύτιμη 
συμβολή της Επιτροπής Αναφορών χάρη στην εμπειρία που αποκτά με την πάροδο των 
ετών από τη διεκπεραίωση πολλών συγκεκριμένων περιπτώσεων με τη μορφή 
γνωμοδοτήσεων προς αρμόδιες καθ' ύλην επιτροπές, και ιδίως με την αναθεώρηση της 
οδηγίας ΕΠΕ, καθώς και με τη γνωμοδότηση για τον καθορισμό της έδρας των 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εκτιμά πως χάρη σε αυτά τα έγγραφα η Επιτροπή 
Αναφορών μπορεί να προωθεί στην Ολομέλεια ζητήματα που ενδιαφέρουν τους 
ευρωπαίους πολίτες· 

16. εκτιμά πως η οργάνωση δημοσίων ακροάσεων είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για 
την εξέταση των προβλημάτων που θίγουν οι αναφέροντες· επισημαίνει τη δημόσια 
ακρόαση που έγινα σχετικά με τον αντίκτυπο που η κρίση είχε για τους ευρωπαίους 
πολίτες για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής στη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, καθώς επίσης και τη δημόσια ακρόαση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της 
ιθαγένειας της ΕΕ, όπου αναλύθηκαν, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, οι 
ανησυχίες που διατυπώθηκαν και για τα δυο θέματα από τους πολίτες της ΕΕ· εκτιμά 
πως τα στοιχεία που καταγράφονται στις αναφορές αποδεικνύουν τον αντίκτυπο των 
μέτρων λιτότητας σε ατομικό επίπεδο επί των δικαιωμάτων των αναφερόντων, όπως 
και το μεγαλύτερο ρόλο και τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· 
αναγνωρίζει ότι για την αντιμετώπιση των αυριανών χρηματοπιστωτικών προβλημάτων 
η Ευρώπη χρειάζεται μια αξιόπιστη, ορατή και υπεύθυνη οικονομική διακυβέρνηση· 
τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εξαλειφθούν τα εναπομένοντα εμπόδια προκειμένου οι 
ευρωπαίοι πολίτες να απολαύουν των δικαιωμάτων που έχουν δυνάμει της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας και να προαχθεί η συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στον πολιτικό βίο 
της ΕΕ·

17. θεωρεί σημαντικό για τις εργασίες του πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα να μπορεί να 
κάνει χρήση άλλων μεθόδων, όπως π.χ. κοινοβουλευτικών ερωτήσεων με προφορική 
απάντηση κατά τις συνόδους της ολομελείας· υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια απευθείας 
μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου των άλλων οργάνων και φορέων της ΕΕ· επισημαίνει 
ότι αυτό το ίδιο έχει ασκήσει 9 φορές εντός του 2013 το δικαίωμά του να καταθέτει 
ερωτήσεις π.χ. για αναπηρίες, καλή μεταχείριση των ζώων, διαχείριση αποβλήτων, 
πρωτοβουλίες ευρωπαίων πολιτών· 

18. διαπιστώνει τη συνεχή ροή επιστολών από πολίτες που στρέφονται προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση θεμάτων που είναι εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων 
της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 227 της Συνθήκης και το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· ζητεί να βρεθούν καλύτερες λύσεις για την διεκπεραίωση 
αυτών των αιτημάτων που προέρχονται από πολίτες, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη 
των υποχρεώσεων του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την αλληλογραφία του με τους 
πολίτες· 

19. αναγνωρίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα παραμένουν προτεραιότητα για τους 
αναφέροντες, πράγμα που τονίζει την αδυναμία των κρατών μελών στον τομέα αυτό· 
διαπιστώνει ότι πολλές αναφορές αφορούν τη δημόσια υγεία, ήτοι τη διαχείριση 
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αποβλήτων, την καθαρότητα του νερού, την πυρηνική ενέργεια, τα προστατευόμενα 
ζώα· επισημαίνει ότι πολλές αναφορές αφορούν νέα  και μελλοντικά έργα που 
επιτείνουν τους κινδύνους επιδείνωσης της κατάστασης στους ανωτέρω τομείς·  
υπενθυμίζει ότι, ενώ τα κράτη μέλη πασχίζουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις 
καταστάσεις, είναι σαφές ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη η εξεύρεση λύσης·   

20. χαιρετίζει την θεσμοθέτηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών (ECI) από 1ης 
Απριλίου 2012 και την καταχώρηση της 1ης ECI, που αφορούσε τις πολιτικές Νεολαία 
για την Ευρώπη - Αδελφότητα 2020 και την πρόσφατη επιτυχή ECI για το δικαίωμα 
στο νερό·  εκτιμά πως η ECI (ΠΕΠ) συνιστά το πρώτο εργαλείο διεθνικής 
συμμετοχικής δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρώπης· 
επανεπιβεβαιώνει τη δέσμευσή του ότι θα συμμετάσχει στη διοργάνωση δημοσίων 
ακροάσεων για όσες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών προκρίνονται, με την ενεργό 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κοινοβουλευτικών επιτροπών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη τακτικής αναθεώρησης της κατάστασης στο χώρο των ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών, ώστε να βελτιώνεται η διαδικασία και να περιορισθούν η 
γραφειοκρατία και τα άλλα εμπόδια·  

21. εκτιμά την απόφαση της Επιτροπής να κηρύξει το έτος 2013 "Ευρωπαϊκό Έτος του 
Πολίτη" παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία στους ευρωπαίους πολίτες για 
τα δικαιώματά τους και για τους δημοκρατικούς μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή 
τους για να τα ασκούν· εκτιμά ότι το "Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη" πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την ευρεία διάχυση πληροφοριών σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών, παρέχοντας προς το σκοπό αυτό σαφείς και κατανοητές οδηγίες 
που θα περιστείλουν το υψηλό ποσοστό μη παραδεκτών πρωτοβουλιών στα επίπεδα 
που πρέπει να ανευρεθούν στο πεδίο των αναφορών·

22. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την επίλυση των 
ζητημάτων που σχετίζονται με την εκ μέρους των κρατών μελών αμοιβαία αναγνώριση 
των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης και των συνεπειών τους και το σεβασμό 
των κοινωνικών πολιτών των κρατών μελών παράλληλα με την προσπάθεια αυτή· 

23. θεωρεί λυπηρό το ότι οι ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν συχνά 
προβλήματα λόγω κακής εφαρμογής της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις 
δημόσιες αρχές κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης·

24. αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT, που τακτικά αποκαλύπτει και 
λύνει προβλήματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής 
αγοράς· ζητεί την ενίσχυση αυτού του μηχανισμού· υπενθυμίζει ότι το 2013 ήταν το 
Έτος του Ευρωπαίου Πολίτη και χαιρετίζει τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που στη διάρκεια αυτού του έτους 
διαφήμισαν πιο εντατικά τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ευρωπαίους πολίτες και 
μονίμους κατοίκους, στο πλαίσιο των αρχών που περιέχονται στις Συνθήκες και των 
πραγματικών περιστατικών που αποκαλύπτονται στην παρούσα έκθεση·

Νέοι ορίζοντες και σχέσεις με τα άλλα όργανα
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25. επισημαίνει ότι το παρόν τελικό μη νομοθετικό ψήφισμα θα μπορούσε να διατυπώσει 
νέες προτάσεις ώστε, αναβαθμιζόμενη σε εξεταστική επιτροπή με έλεγχο, να μπορεί η 
Επιτροπή Αναφορών να εργάζεται με πιο ουσιώδη τρόπο εντός του Κοινοβουλίου· 
καλεί τη νέα Επιτροπή Αναφορών που θα εκλεγεί να ορίσει εσωτερικούς ετήσιους 
εισηγητές για τις κυριότερες πολιτικές που ενδιαφέρουν τους ευρωπαίους αναφέροντες·  
καλεί τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές να επιτρέπουν τη συμμετοχή της Επιτροπής 
Αναφορών περισσότερο ως γνωμοδοτικής για τις εκθέσεις εφαρμογής και άλλα κείμενα 
εποπτείας της σωστής μεταφοράς και εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα 
κράτη μέλη·  τονίζει, λόγω μεταξύ άλλων και του ολοένα αυξανόμενου όγκου των 
αναφορών που λαμβάνονται και των συναφών υποχρεώσεων, τη σημασία ενός απο-
ουδετεροποιημένου καθεστώτος στον κατάλογο των επιτροπών του Κοινοβουλίου· 
καλεί τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αφιερώνει περισσότερο 
χρόνο στις συζητήσεις για τις αναφορές των ευρωπαίων πολιτών και στο έργο της 
Επιτροπής Αναφορών·

26. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας της Επιτροπής Αναφορών με τα άλλα 
όργανα και φορείς της ΕΕ και με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών· εκτιμά τη 
συμβολή της στην ενίσχυση του διαρθρωμένου διαλόγου και της συστηματικής 
συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ιδίως με τις επιτροπές αναφορών των εθνικών 
κοινοβουλίων· εκτιμά ότι η δημιουργία μιας τέτοιας σύμπραξης θα επιτρέψει την 
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων μεθόδων και τελικά θα φέρει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πιο κοντά στα ζητήματα που απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες· 
επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής Ερευνών, Επίβλεψης και Αναφορών του 
Ιρλανδικού Κοινοβουλίου (Oireachtas) και τις χρήσιμες επαφές που αυτή είχε με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά το τρέχον έτος με σκοπό την ακόμη καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών· διαπιστώνει ότι και άλλα κοινοβούλια κρατών μελών 
εξετάζουν το ενδεχόμενο σύστασης επιτροπών αναφορών ή αντίστοιχων οργάνων, και 
ότι ορισμένα διαθέτουν άλλες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των αναφορών·

27. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει δεόντως το ρόλο των αναφορών στην εποπτεία 
της αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεδομένου ότι οι 
αναφορές δίνουν συνήθως την πρώτη ένδειξη της ολιγωρίας των κρατών μελών στην 
εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων· καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συστήσει 
μέσω της Διοργανικής Συμφωνίας του με την Επιτροπή τη συντόμευση της προθεσμίας 
απάντησης στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών και την ενημέρωση της εν λόγω 
επιτροπής για την πορεία των προσφυγών εκείνων επί παραβάσει που σχετίζονται 
άμεσα με αναφορές·

28. προτρέπει τα κράτη μέλη να έχουν προορατικό ρόλο απαντώντας σε αναφορές 
σχετιζόμενες με τον έλεγχο και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θεωρεί 
εξαιρετικά σημαντική την παρουσία και την ενεργό συνεργασία των εκπροσώπων των 
κρατών μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· είναι αποφασισμένο να 
διατηρήσει τη στενή συνεργασία και επικοινωνία των οργάνων της ΕΕ με τους πολίτες·

29. τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή με 
την εκπόνηση νέας διοργανικής συμφωνίας·  υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δίκτυο των εθνικών διαμεσολαβητών· επικροτεί τις 
άριστες σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών 
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εντός του θεσμικού πλαισίου· εκτιμά ιδιαίτερα τις τακτικές συνεισφορές του 
Διαμεσολαβητή στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών καθ΄όλη την κοινοβουλευτική 
περίοδο· υπενθυμίζει ότι ακόμη δεν διαθέτουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες εθνικό 
διαμεσολαβητή, που σημαίνει ότι δεν έχουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ίδια δικαιώματα 
προσφυγής· εκτιμά ότι μια υπηρεσία εθνικού διαμεσολαβητή σε κάθε κράτος μέλος στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών θα προσέφερε σημαντική βοήθεια 
στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

Μέθοδοι εργασίας

30. καλεί τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής Αναφορών να εγκρίνουν έναν τελικό 
εσωτερικό κανονισμό που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και 
δημοσιότητα στο έργο της επιτροπής τους και να υποβάλουν προτάσεις για την 
αντίστοιχη αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου, ώστε να 
παγιωθούν οι συνεχείς καθ' όλη την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο προσπάθειές τους 
να βελτιώσουν τις μεθόδους εργασίας· καλεί την Επιτροπή Αναφορών να ορίσει σαφείς 
προθεσμίες στην πορεία των αναφορών, ώστε να συντομευθεί η πορεία των αναφορών 
εντός του Κοινοβουλίου και να καταστήσει την όλη διεργασία ακόμη πιο διαφανή και 
δημοκρατική· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να θεσπίσει ένα συγκεκριμένο 
χρονικό περιθώριο για τις αναφορές, από την καταχώριση μέχρι την τελική περάτωση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμοια με τις υπάρχουσες προθεσμίες για τις υπό εξέλιξη 
εργασίες στους νομοθετικούς και μη νομοθετικούς φακέλους·  υπενθυμίζει ότι οι 
διερευνητικές επισκέψεις αποτελούν ένα από τα βασικά ερευνητικά μέσα της 
Επιτροπής Αναφορών, κι επομένως απαιτείται η επείγουσα αναθεώρηση του σχετικού 
κανονισμού, ώστε να είναι σε θέση τα μέλη που θα εκλεγούν να πραγματοποιούν 
αποτελεσματικές επισκέψεις και να ενημερώνουν γρήγορα τους αναφέροντες και την 
Επιτροπή Αναφορών για τα πορίσματα και τις συστάσεις τους·

31. χαιρετίζει την παρουσία των δημοσίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
καθώς και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Αναφορών· τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι η μοναδική κοινοβουλευτική 
επιτροπή που παρέχει συστηματικά μια πλατφόρμα στους πολίτες για να εκφράσουν τις 
ανησυχίες τους απευθείας στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία 
επιτρέπει έναν πολυμερή διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών 
αρχών και των αναφερόντων· προτείνει, για να διευκολυνθεί η οργάνωση των 
συνεδριάσεων και να μειωθούν οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο μέλλον, να εξετάσουν η 
Επιτροπή Αναφορών και η διοίκηση του Κοινοβουλίου τη δυνατότητα συμμετοχής των 
αναφερόντων ή των δημοσίων αρχών μέσω τηλεδιασκέψεων ή παρομοίων 
διευκολύνσεων·

32. διαπιστώνει τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών κατά την κοινοβουλευτική περίοδο και 
παραμένει εξαιρετικά προβληματισμένο από το γεγονός ότι οι προθεσμίες και οι χρόνοι 
απάντησης συνεχίζουν να είναι πολύ μακροί, καθ' όλη τη φάση καταχώρησης και 
εξέτασης παραδεκτού·  ζητεί να δοθούν στη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών 
πρόσθετοι νομικοί εμπειρογνώμονες και διοικητική υποστήριξη, που θα κάνουν 
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συστάσεις για το αν η κάθε αναφορά εμπίπτει ή όχι στο πεδίο της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας· αναμένει ότι η έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πύλης για τις 
αναφορές θα μειώσει τον αριθμό των αμφίβολων αιτήσεων που κατά καιρούς 
καταχωρούνται ως αναφορές· 

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της 
Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, 
καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις εκεί 
επιτροπές αναφορών και στους εθνικούς διαμεσολαβητές ή ισοδύναμους αρμόδιους 
φορείς.


