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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2010
(2010/2295(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις εργασίες της 
Επιτροπής Αναφορών,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 202, παράγραφος 8, του Κανονισμού 
του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0000/2011),

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, 

B. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη 
διαδικασία λήψεως των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί 
η νομιμότητα και η υπευθυνότητά της, 

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, 

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 
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης από τα διάφορα κράτη μέλη, 

E. επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο οφείλει, μέσω της Επιτροπής Αναφορών, να
διεξάγει έρευνα επί των προβλημάτων αυτών και να εξασφαλίζει στους πολίτες 
τις καλύτερες λύσεις και ότι, προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Αναφορών 
ενισχύει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οργανισμούς, υπηρεσίες και 
ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και με τα κράτη μέλη, 

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 
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επιστολές που τους αποστέλλονται· εκτιμώντας ότι η στάση αυτή σηματοδοτεί 
μία έλλειψη ορθής συνεργασίας με το θεσμικό όργανο, 

Ζ. αναγνωρίζοντας πάντως ότι αρκετά κράτη μέλη επιδεικνύουν καλό επίπεδο 
συνεργασίας και συμμετέχουν στην προσπάθεια του Κοινοβουλίου να απαντήσει 
στις ανησυχίες που διατυπώνουν οι πολίτες μέσω της διαδικασίας των αναφορών, 

H. αναγνωρίζοντας τη συμβολή των υπηρεσιών της Επιτροπής στη διαδικασία των 
αναφορών, παρέχοντας τακτικά προκαταρκτικές αξιολογήσεις για μεγάλο αριθμό 
από τις υποβληθείσες αναφορές, 

Θ. επισημαίνοντας ότι, λόγω του βαθμού εξειδίκευσης των αναφορών καθώς και της 
ποικιλίας των θιγόμενων θεμάτων, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συνεργασία 
με τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές όποτε η γνώμη τους είναι απαραίτητη 
για την κατάλληλη διαχείριση των αναφορών, 

Ι. υπενθυμίζοντας ότι υπεβλήθησαν στο Κοινοβούλιο, κατά το 2010, κατά τι 
ολιγότερες αναφορές από το 2009 (αντιστοίχως 1.655 αναφορές έναντι 1.924, 
ήτοι σημειώθηκε μείωση κατά 14%),

ΙΑ. υπενθυμίζοντας ότι η καλή συνεργασία που απεκατεστάθη με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Κοινοβουλίου επέτρεψε, το 2010, την μη καταχώριση 91
καταγγελιών (4,7 %) που υπεβλήθησαν από τους πολίτες, λόγω του ότι δεν 
πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρηθούν ως 
αναφορές, σύμφωνα με τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης 2009, οι οποίες 
αποσκοπούσαν στη μη καταχώριση των αναφορών που δεν πληρούσαν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, 

ΙΒ. επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των μη παραδεκτών αναφορών που υπεβλήθησαν 
το 2010 (40 %) καταδεικνύει ότι είναι σκόπιμη η συνέχιση των προσπαθειών για 
την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών ως προς τις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Αναφορών και τις λειτουργίες των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ένωσης, 

ΙΓ. επισημαίνοντας ότι η διαδικασία των αναφορών μπορεί να είναι συμπληρωματική 
προς άλλα ευρωπαϊκά όργανα που τίθενται στη διάθεση των πολιτών και 
συγκεκριμένα, της δυνατότητας κατάθεσης μηνύσεων στον ευρωπαίο 
διαμεσολαβητή ή την Επιτροπή, 

ΙΔ. επισημαίνοντας ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα ταχείας επανόρθωσης με σκοπό 
την πρόταση λύσεων και ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την 
Επιτροπή να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων της, ως θεματοφύλακας της 
Συνθήκης, προκειμένου να αντιδράσει στις παραβιάσεις της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας που καταγγέλλονται από τους αναφέροντες, ιδίως όταν οι εν λόγω 
παραβιάσεις σημειώνονται λόγω της μεταφοράς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο 
εθνικό δίκαιο, 

ΙΕ. επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές με τις οποίες εκφράζεται
ανησυχία ως προς την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της 
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ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί θεμάτων περιβάλλοντος και εσωτερικής αγοράς· 
υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει ήδη επανειλημμένα ζητήσει από 
την Επιτροπή την ενίσχυση και την περαιτέρω αποτελεσματικότητα των ελέγχων 
στον τομέα αυτόν, 

ΙΣΤ. επισημαίνοντας ότι, ακόμη και εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδυνατεί να προβεί 
σε πλήρη έλεγχο της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας παρά μόνον όταν οι 
εθνικές αρχές έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις, έχει σημασία να ελεγχθεί το 
συντομότερο, ότι οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά 
όλους τους ενδεδειγμένους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως επί θεμάτων περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης και 
της αρχής της πρόληψης, 

ΙΖ. εκτιμώντας ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να προληφθούν νέες ανεπανόρθωτες 
απώλειες της βιοποικιλότητας, ειδικότερα στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα Natura 2000, και υπενθυμίζοντας τη δέσμευση που ανέλαβαν τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την προστασία των ειδικών ζωνών διατήρησης, 
όπως προβλέπεται από την οδηγία "Οικοτόποι" (92/43/ΕΟΚ) και την οδηγία 
"Πτηνά" (79/409/ΕΟΚ),

ΙΗ. επισημαίνοντας ότι οι αναφορές αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ένωσης και εκτιμώντας την 
ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εμπέδωση της προόδου που 
έχει πραγματοποιηθεί με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, 

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, 

Κ επισημαίνοντας τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή Αναφορών 
μετά την περαίωση των ερευνητικών αποστολών που πραγματοποιήθηκαν στην 
Huelva (Ισπανία), την Καμπανία (Ιταλία) και το Vorarlberg (Αυστρία) σχετικά με 
τη διαχείριση των τοξικών και των αστικών αποβλήτων καθώς και τη μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, 

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· 

2. εφιστά την προσοχή στο ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που αφορά την 
πρωτοβουλία πολιτών, η οποία αποτελεί νέο όργανο συμμετοχής για τους πολίτες 
της Ένωσης· 
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3. επισημαίνει ότι στο Κοινοβούλιο υποβάλλονται αναφορές σχετικές με 
εκστρατείες οι οποίες συγκεντρώνουν άνω του ενός εκατομμυρίου υπογραφές, 
πράγμα που αποδεικνύει την εμπειρία του στο επίπεδο των σχέσεων με τους 
πολίτες· υπογραμμίζει πάντως την ανάγκη να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά 
με τη διαφορά που υφίσταται μεταξύ των αναφορών αυτού του είδους και της 
μελλοντικής πρωτοβουλίας πολιτών· 

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· 

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

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι έτσι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποκτά αρμοδιότητες για την εξέταση των 
πράξεων της Ένωσης· 

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· 

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· 

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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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· 

11. αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της εργασίας που επιτελούν οι αναφέροντες για 
την προστασία του περιβάλλοντος της Ένωσης, δεδομένου ότι οι περισσότερες 
αναφορές αφορούσαν αξιολογήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη φύση, τα 
υδρολύμματα, τη διαχείριση της ποιότητας του νερού και την προστασία των 
φυσικών πόρων, καθώς και την ποιότητα του αέρα και την ηχορύπανση, την
διαχείριση των αποριμμάτων και τα βιομηχανικά απόβλητα· 

12. συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράζονται από μεγάλο αριθμό αναφερόντων 
όσον αφορά την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει την 
ουσιαστική εφαρμογή του σχεδίου δράσης 2010 υπέρ της βιοποικιλότητας· 
δέχεται με ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις "επιλογές 
όσον αφορά το όραμα και τον στόχο της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010"· 

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· 

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στη βελτίωση της μεταφοράς και την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (COM(2009)313), η οποία άπτεται 
προβλημάτων τα οποία καταγγέλλονται συχνά από τους αναφέροντες όσον αφορά 
τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών· 

15. αναγνωρίζει το ρόλο του δικτύου SOLVIT (δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην 
εσωτερική αγορά), το οποίο αναζητεί συστηματικά τα προβλήματα που 
συνδέονται με την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και τα οποία 
καταγγέλλονται από τους αναφέροντες και ζητεί, σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, να ενημερώνεται η Επιτροπή Αναφορών 
του Κοινοβουλίου, γνωστού όντος ότι η διαδικασία των αναφορών μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της νομοθεσίας· 

16. αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών, η οποία συνεχίζει να έχει 
ανάγκη από τις ειδικές γνώσεις της για την αξιολόγηση των αναφορών, τον 
εντοπισμό των παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την εξεύρεση 
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λύσεων και εκτιμά τις προσπάθειες που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη μείωση του συνολικού χρόνου απάντησης (τέσσερις μήνες, κατά μέσο όρο) 
στις αιτήσεις έρευνας που υποβάλλονται από την Επιτροπή Αναφορών, εις τρόπον 
ώστε οι καταστάσεις που καταγγέλλονται από τους πολίτες να επιλύονται στον 
συντομότερο δυνατό χρόνο· 

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσία στις συνεδριάσεις του των 
διαφόρων επιτρόπων οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά και αποτελεσματικά με την 
Επιτροπή Αναφορών, δημιουργώντας ένα δίαυλο σημαντικής επικοινωνίας 
μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 

18. εκφράζει πάντως τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έχει απαντήσει ακόμη θετικά 
στα επανειλημμένα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών, η οποία επιθυμεί να 
ενημερώνεται για την πρόοδο των διαδικασιών επί παραβάσει σχετικά με 
εκκρεμούσες αναφορές, δεδομένου ότι η μηνιαία δημοσίευση των αποφάσεων της 
Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, σύμφωνα με τα άρθρα 258 
και 260 της συνθήκης, δεν συνιστά κατάλληλη απάντηση· 

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· 

20. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει, ως οφείλει, το ρόλο των επιτροπών για 
τον έλεγχο και την ουσιαστική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, δεδομένου ότι 
οι αναφορές είναι συνήθως οι πρώτοι δείκτες ότι τα κράτη μέλη επιδεικνύουν 
ολιγωρία όσον αφορά την εφαρμογή των νομικών μέτρων· 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσία του Συμβουλίου στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, εκφράζει όμως και τη λύπη του διότι η 
παρουσία αυτή δεν μετατρέπεται σε στενότερη συνεργασία η οποία θα μπορούσε 
να δώσει λύσεις σε προβλήματα αναφορών για τις οποίες η συνεργασία με τα 
κράτη μέλη θα ήταν αποφασιστικής σημασίας· 

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· 

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· 
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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· 

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· 

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· 

27. ζητεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να συνεργαστούν 
δραστήρια με την Επιτροπή Αναφορών για την εξεύρεση των πλέον πρόσφορων 
λύσεων, δεδομένου ότι μία δικτυακή πύλη με τα χαρακτηριστικά αυτά θα ήταν 
πρωταρχικής σημασίας για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου 
και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επέτρεπε στους πολίτες να 
υποστηρίξουν ή να αποσύρουν την υποστήριξή τους από μία αναφορά (σύμφωνα 
με το άρθρο 202 του κανονισμού)· ς

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και την 
έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς 
και τις επιτροπές αναφορών τους και τους εθνικούς τους διαμεσολαβητές ή 
παρόμοιους αρμόδιους φορείς. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ετήσια έκθεση 2010 θέλει να προσφέρει μια γενική εικόνα για τη δραστηριότητα 
της Επιτροπής Αναφορών, της οποίας το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων δεν 
βασίζεται στο νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά ορίζεται από 
τους ίδιους τους πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αναφορά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η ετήσια έκθεση προσφέρει μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη εικόνα των 
εργασιών της Επιτροπής Αναφορών. Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζει μια σειρά 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των αναφορών που έχουν ληφθεί, 
έχουν περατωθεί ή έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή Αναφορών ή σχετικά με τις 
εμπλεκόμενες χώρες ή τα υπό εξέταση ζητήματα. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία 
αποτελούν ένα σημαντικό ποσοτικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου της 
Επιτροπής Αναφορών. 

Αυτό συμπληρώνεται και από άλλες πτυχές όπως οι σχέσεις με άλλα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, με εθνικές και περιφερειακές αρχές ή οι θεσμικές μεταβολές που 
είχαν άμεσο αντίκτυπο στη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως 
προς την εφαρμογή των προηγούμενων συστάσεων που αποσκοπούσαν στη βελτίωση 
του έργου της Επιτροπής Αναφορών.

Δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: πυλώνας της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας κατοχύρωσε το δικαίωμα αναφοράς 
στο Κοινοβούλιο ως έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ως 
θεμελιώδες δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 227 της νέας Συνθήκης (πρώην 
άρθρο 194) που ορίζει ότι οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούνται 
να υποβάλλουν, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που υπάγεται στους τομείς δραστηριοτήτων της 
Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα.

Πρόκειται, επομένως, για ένα εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να 
θέσουν ενώπιον του Κοινοβουλίου τις ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο των 
διαφόρων πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή.

Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών προσφεύγουν 
στο Κοινοβούλιο για να ζητήσουν τη βοήθειά του σε ζητήματα που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, ή την εσωτερική αγορά. Άλλοι 
αναφέροντες επιδιώκουν να εισακουστούν οι προτάσεις τους σε σχέση με την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών και, τέλος, άλλοι πολίτες στρέφονται προς το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναίρεση αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τις 
εθνικές αρχές και υποβάλλουν ενστάσεις σε βάρος των αποφάσεων των εθνικών 
δικαστηρίων. Η πλειονότητα, ωστόσο, καταγγέλλει ανεπάρκειες στην εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είτε πρόκειται για μια προβληματική μεταφορά της 
νομοθεσίας, για μη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ή για παραβίασή τους.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε 
1.655 αναφορές, αριθμός που ισοδυναμεί με μείωση της τάξης του 14% σε σύγκριση 
με τις 1.924 που είχαν υποβληθεί το 2009. Το γεγονός αυτό μπορεί ενδεχομένως να 
αντικατοπτρίζει αλλαγή τάσης ύστερα από τη συνεχόμενη άνοδο του αριθμού των 
αναφορών που υποβάλλονταν τα τελευταία χρόνια. 

Στατιστική ανάλυση των αναφορών που υποβλήθηκαν το 2010 σε σύγκριση με 
το 2009
Απόφαση έγκρισης των 
αναφορών

Αριθμός 
αναφορών

% Αριθμός 
αναφορών

%

2009 2010
Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές 688 45,9 576 46,9
Χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές 812 54,1 653 53,1
Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και 
περατώθηκε η εξέτασή τους

420 Α/Α 396 Α/Α

Διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή για 
γνωμοδότηση

655 Α/Α 562 Α/Α

Διαβιβάστηκαν σε άλλους 
οργανισμούς για γνωμοδότηση

33 Α/Α 25 Α/Α

Διαβιβάστηκαν σε άλλους 
οργανισμούς προς ενημέρωση

207 Α/Α 181 Α/Α

Δεν καταχωρήθηκαν 4 Α/Α 30 Α/Α

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για το 63,3% περίπου των αναφορών του 2010, 
δηλαδή για 1049 αναφορές, η εξέταση περατώθηκε σε αρχικά στάδια της διαδικασίας 
είτε επειδή κρίθηκαν μη παραδεκτές είτε επειδή, αν και χαρακτηρίσθηκαν 
παραδεκτές, η εξέτασή τους περατώθηκε αμέσως μετά την παροχή πληροφοριών 
προς τους αναφέροντες σχετικά με τα ζητήματα που τέθηκαν ή αφού διαβιβάστηκαν 
σε άλλες επιτροπές του ΕΚ, στων οποίων την αρμοδιότητα ενέπιπταν. Και στην 
περίπτωση αυτήν, όμως, τα στατιστικά στοιχεία του 2010 είναι συγκρίσιμα, όπως 
φαίνεται από τα κατωτέρω δεδομένα.

2009
Απόφαση 
έγκρισης

Αριθμός 
αναφορών Ποσοστό

Χαρακτηρίσθηκαν 
παραδεκτές 1.062 56,3

Χαρακτηρίσθηκαν 
μη παραδεκτές 818 43,4

Δεν 
καταχωρήθηκαν 6 0,3
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2010
Απόφαση 
έγκρισης

Αριθμός 
αναφορών Ποσοστό

Χαρακτηρίσθηκαν 
παραδεκτές 972 58,7

Χαρακτηρίσθηκαν 
μη παραδεκτές 653 39,5

Δεν 
καταχωρήθηκαν 30 1,8

Σε σύγκριση με το 2009, υπήρξαν ορισμένες μεταβολές στη σειρά κατάταξης των 
χωρών τις οποίες αφορούν οι αναφορές: η πρώτη θέση ανήκει το 2010 στην Ισπανία η 
οποία εκτοπίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της από την πρώτη θέση, ενώ 
έπεται η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η 
Πολωνία.
Το Λουξεμβούργο βρίσκεται για άλλη μια φορά στην τελευταία θέση του πίνακα, 
μετά τη Σλοβενία και τη Λετονία, όπως και το περασμένο έτος. 

2009
Χώρα Αριθμός 

αναφορών %

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 403 18,6

Γερμανία 298 13,8
Ισπανία 279 12,9
Ιταλία 176 8,1
Ρουμανία 143 6,6
Πολωνία 100 4,6
Λοιπές χώρες 764 35,3

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010
Χώρα Αριθμός 

αναφορών %

Ισπανία 288 15,7
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 285 15,6

Γερμανία 273 14,9
Ιταλία 182 9,9
Ρουμανία 102 5,6
Ελλάδα 71 3,9
Ηνωμένο 
Βασίλειο 67 3,7

Πολωνία 66 3,6
Λοιπές χώρες 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57%
Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of Germany

European Union
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Όπως αναφέρθηκε ήδη, για ακόμα ένα έτος, το περιβάλλον παραμένει ο κύριος 
τομέας ανησυχίας για τους αναφέροντες, με τον αριθμό και το ποσοστό των 
αντίστοιχων αναφορών να σημειώνει αύξηση, και ακολουθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εσωτερική αγορά και η δικαιοσύνη. Πρέπει να σημειωθεί ότι μειώνεται 
σημαντικά ο αριθμός των αναφορών που αφορούν την επιστροφή περιουσιών σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

2009

Θέματα Αριθμός 
αναφορών Ποσοστό

Περιβάλλον 228 9,7

Θεμελιώδη δικαιώματα 164 7,0

Δικαιοσύνη 159 6,8

Εσωτερική αγορά 142 6,0

Περιουσίες και επιστροφή 133 5,6

Απασχόληση 105 4,5

Υγεία 104 4,4

Μεταφορά 101 4,3

Κοινωνικά ζητήματα 93 4,0

Εκπαίδευση και Πολιτισμός 82 3,5

Λοιπά 1.043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

2010
Θέματα Αριθμός αναφορών Ποσοστό

Περιβάλλον 245 12,2

Θεμελιώδη δικαιώματα 152 7,6

Εσωτερική αγορά 131 6,5

Δικαιοσύνη 125 6,2

Μεταφορά 101 5,0

Υγεία 83 4,1

Κοινωνικά ζητήματα 76 3,8

Εκπαίδευση και πολιτισμός 72 3,6

Περιουσίες και επιστροφή 70 3,5

Απασχόληση 62 3,1

Λοιπά 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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Μπορούν επίσης να παρατηρηθούν μικρές αλλαγές ως προς την κατάταξη των 
αναφορών ανά γλώσσα: το 2010 όπως και το 2009, τα γερμανικά και τα αγγλικά 
εξακολουθούν να αποτελούν τις δύο γλώσσες που χρησιμοποιούν περισσότερο οι 
αναφέροντες, με τα ισπανικά και τα ιταλικά να ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη 
θέση αντίστοιχα, αν και αυξάνονται σε ποσοστό και αριθμό. Τα μαλτέζικα, τα 
εσθονικά και τα σλοβενικά καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις.

2009

Γλώσσα Αριθμός 
αναφορών Ποσοστό

Γερμανικά 548 28,5

Αγγλικά 343 17,8

Ισπανικά 237 12,3

Ιταλικά 203 10,6

Πολωνικά 116 6,0

Ρουμανικά 110 5,7

Γαλλικά 107 5,6

Άλλες 260 13,5

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Γλώσσα Αριθμός 
αναφορών Ποσοστό

Γερμανικά 430 26,0

Αγγλικά 295 17,8

Ισπανικά 261 15,8

Ιταλικά 198 12,0

Γαλλικά 100 6,0

Πολωνικά 86 5,2

Ρουμανικά 72 4,4

Ελληνικά 58 3,5

Άλλες 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English
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Όσον αφορά την ιθαγένεια, οι Γερμανοί παραμένουν οι πιο ενεργοί αναφέροντες, 
ακολουθούμενοι από τους Ισπανούς και τους Ιταλούς, όπως το 2009. Οι ρουμάνοι, οι 
πολωνοί και οι βρετανοί αναφέροντες κατατάσσονται στις επόμενες θέσεις. Στις 
τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι εσθονοί, οι σλοβένοι και οι σλοβάκοι πολίτες, οι 
οποίοι υπέβαλαν συνολικά δέκα αναφορές το 2010.

2009
Ιθαγένεια των 
αναφερόντων

Αριθμός 
αναφορών

Ποσοστό

Γερμανία 496 25,8
Ισπανία 237 12,3
Ιταλία 219 11,4
Ρουμανία 150 7,8
Πολωνία 131 6,8
Ηνωμένο 
Βασίλειο 121 6,3

Γαλλία 79 4,1
Ελλάδα 78 4,1
Λοιπές χώρες 414 21,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Ιθαγένεια των 
αναφερόντων

Αριθμός 
αναφορών

Ποσοστό

Γερμανία 409 24.7
Ισπανία 261 15.7
Ιταλία 214 12.9
Ρουμανία 101 6.1
Πολωνία 94 5.6
Ηνωμένο 
Βασίλειο

90 5.4

Γαλλια 78 4.7
Ελλάδα 68 4.1
Λοιπές χώρες 400 20.5

5,44%

15,77%

6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11% 4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of  Germany
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Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής των αναφορών, παγιώνεται η τάση που είχε 
παρατηρηθεί το 2009: οι αναφέροντες τείνουν περισσότερο να υποβάλλουν τις 
αναφορές τους χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό έντυπο παρά τη συνηθισμένη 
παραδοσιακή επιστολή (63,2% των αναφορών που ελήφθησαν το 2010 απεστάλησαν 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναντι 62,6% το 2009).

2009
Μορφή 

αναφοράς
Αριθμός 

αναφορών %

Ηλ. ταχυδρ. 1.204 62,6

Επιστολή 720 37,4

             
37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Μορφή 

αναφοράς
Αριθμός 

αναφορών %

Ηλ. ταχυδρ. 1.046 63,2

Επιστολή 609 36,8

36,80%

63,20%

Letter

e-mail
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Σε ό,τι αφορά το καθεστώς των αναφορών, αξίζει να σημειωθεί ότι για τη μεγάλη 
πλειονότητα των αναφορών που εξετάζονται (ποσοστό 70,8%) η εξέταση 
περατώνεται τον πρώτο χρόνο ζωής και μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι εκκρεμεί μικρός 
μόνο αριθμός αναφορών με περισσότερα από τέσσερα χρόνια ζωής. Οι 
συγκεκριμένες εκκρεμείς αναφορές συνδέονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
με δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν στη κράτη μέλη, με διαδικασίες επί 
παραβάσει ενώπιον του ΕΔ ή με αναφορές των βουλευτών.

Κατάσταση των αναφορών
Έτος Εκκρεμούν Έχουν περατωθεί
2010 453 27,4 1.172 70,8
2009 270 14% 1.654 86%
2008 195 10,3% 1.691 89,7%
2007 140 9,3% 1.366 90,7%
2006 55 5,4% 966 94,6%
2005 42 4,1% 974 95,9%
2004 18 1,8% 984 98,2%
2003 9 0,7% 1.306 99,3%
2002 8 0,5% 1.593 99,5%
2001 2 0,2% 1.130 99,8%
2000 1 0,1% 907 99,9%
1999 1 0,1% 933 99,9%
1998 3 0,3% 1.124 99,7%
1997 1 0,1% 1.305 99,9%

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αναφορές, φαίνεται ότι η 
πλειονότητα των αναφορών χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές επειδή ακριβώς οι 
αναφέροντες εξακολουθούν να συγχέουν τις εθνικές με τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, 
καθώς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με εκείνα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και 
κυρίως με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι 
πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην καλύτερη πληροφόρηση 
των πολιτών σχετικά με το περιεχόμενο της διαδικασίας αναφοράς και σχετικά με το 
τι μπορεί να επιτύχουν οι τελευταίοι όταν υποβάλλουν μια αναφορά στο 
Κοινοβούλιο.

Ένα από τα μέτρα που θα πρέπει να εξεταστούν είναι η βελτίωση της ιστοσελίδας που 
διατίθεται για τις αναφορές τόσο στη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 
και στην ίδια τη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τον τρόπο 
αυτόν, οι πολίτες που υποβάλλουν τις αναφορές του μέσω διαδικτύου θα λαμβάνουν 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, 
την αξιολόγηση των αναφορών, το έργο της Επιτροπής Αναφορών και τις 
δυνατότητες ταχύτερης αποκατάστασης μέσω άλλων δικτύων που είναι στη διάθεσή 
τους σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο (SOLVIT, Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, εθνικοί διαμεσολαβητές ή εθνικές 
κοινοβουλευτικές επιτροπές αναφορών).

Η παρούσα έκθεση θέλει να υπογραμμίσει, όπως ζητήθηκε και στις προηγούμενες 
αναφορές, την ανάγκη δημιουργίας σε επίπεδο ΕΕ μιας μονοαπευθυντικής υπηρεσίας 
που θα μπορούσε να προσφέρει καθοδήγηση στους πολίτες όταν αναζητούν λύσεις 
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για εικαζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Πρόκειται πράγματι για έναν 
πολύ σημαντικό στόχο προς επίτευξη. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
συγκεντρώσει τους επίσημους και ανεπίσημους μηχανισμούς καταγγελίας στη σελίδα 
«Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ» του ιστοτόπου www.europa.eu μπορεί να αποτελέσει 
ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει πιο αναλυτική και σαφέστερη διάκριση μεταξύ των 
επίσημων μηχανισμών (καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορές στο 
Κοινοβούλιο, καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή) και των ανεπίσημων 
μηχανισμών (Solvit, ECC-net, FIN-Net κ.λπ.). Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν πού 
μπορούν να βρουν το είδος των πληροφοριών που αναζητούν και πρέπει να 
επικροτήσουμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Επιτροπή προς αυτήν την 
κατεύθυνση βελτιώνοντας την πρόσβαση, την ενημέρωση και τη βοήθεια που παρέχει 
σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών με την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης «Your
Europe». Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σημείωσε 
ανάλογη πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιστοσελίδα 
της Επιτροπής Αναφορών δεν εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα υποδοχής της 
διαδικτυακής πύλης του Κοινοβουλίου αλλά στη δεύτερη: «Εσείς και το 
Κοινοβούλιο». Ο πολίτης πρέπει να αναζητήσει πού θα στείλει την αναφορά του και 
αυτός δεν είναι ακριβώς ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να δημιουργηθεί μια στενή 
σχέση με τον πολίτη. Η συγκεκριμένη αλλαγή στη διαδικτυακή πύλη του 
Κοινοβουλίου, ερμηνεύει ενδεχομένως την πτώση κατά 14% του αριθμού των 
αναφορών που καταχωρήθηκαν το 2010 σε σχέση με αυτές που υποβλήθηκαν το 
2009, αφού η προβολή της Επιτροπής Αναφορών στο διαδίκτυο έχει μειωθεί σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ο φυσικός εταίρος της Επιτροπής Αναφορών στον 
χειρισμό των αναφορών δεδομένου ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να μεριμνά για την 
εφαρμογή και τον σεβασμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η σχέση εργασίας μεταξύ 
των δύο θεσμικών οργάνων είναι σε γενικές γραμμές καλή. Παρά ταύτα, θα πρέπει να 
μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα διερεύνησης από την πλευρά της 
Επιτροπής Αναφορών (ο οποίος τη στιγμή αυτή υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 
τέσσερις μήνες). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ενημερώνει την 
Επιτροπή Αναφορών για την εξέλιξη των διαδικασιών επί παραβάσει που συνδέονται 
άμεσα με τις αναφορές.
Η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό στο πλαίσιο μιας καλής 
διοργανικής συνεργασίας, τη λήψη μέτρων που θα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ειδοποιεί την Επιτροπή Αναφορών για κάθε εξέλιξη στις διαδικασίες επί 
παραβάσει που συνδέονται με αναφορές.
Πρέπει να επισημάνουμε τις εμφανίσεις των Αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του κ. Maros Sefcovic, αρμόδιου για τις διοργανικές σχέσεις και τη 
διοίκηση, στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 ο οποίος παρουσίασε στους βουλευτές την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία των ευρωπαίων 
πολιτών, καθώς επίσης και την παρουσίαση της Αντιπροέδρου, της κ. Viviane
Reding, στις 25 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την ιθαγένεια και τα δικαιώματα του 
παιδιού. 
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Σχέσεις με το Συμβούλιο

Η Επιτροπή Αναφορών εκφράζει την ικανοποίησή της για την παρουσία του 
Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, αν και εκφράζει τη λύπη 
της επειδή η εν λόγω παρουσία δεν μεταφράζεται σε μια πιο ενεργό συνεργασία που 
θα μπορούσε να απεγκλωβίσει αναφορές στις οποίες η συνεργασία των κρατών 
μελών θα ήταν καθοριστική.

Σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή – εμφανίσεις του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή  

Οι βουλευτές της Επιτροπής Αναφορών θεωρούν ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 
κ. Διαμαντούρος, κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, άσκησε τις εξουσίες του 
με ισορροπημένο και ενεργό τρόπο, τόσο σε σχέση με την εξέταση και τη 
διεκπεραίωση των καταγγελιών και τη διενέργεια και την περάτωση όσο και σε 
σχέση με τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τα θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς την ενθάρρυνση των πολιτών να 
ασκούν τα δικαιώματά τους έναντι των εν λόγω θεσμικών οργάνων και οργανισμών. 
Εκφράζεται επίσης ικανοποίηση για τις άριστες σχέσεις στο πλαίσιο του θεσμικού 
πλαισίου μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών. Ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής παρενέβη αρκετές φορές ενώπιον της Επιτροπής 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: στις 4 Μαΐου 2010 υπέβαλε την έκθεση 
δραστηριοτήτων του για το 2009 στην Επιτροπή Αναφορών και παρενέβη στο 
πλαίσιο του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την 
καταγγελία 676/2008/RT και στις 29 Σεπτεμβρίου η παρέμβασή του επικεντρώθηκε 
στην τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Διερευνητικές αποστολές κατά τη διάρκεια του 2010

 Διερευνητική επίσκεψη στην Huelva (Ισπανία) από 16 έως τις 18 Φεβρουαρίου 
2010 για τις αναφορές: αριθ. 631/2007, 1458/2007, 1682/2008 σχετικά με τη 
ρύπανση του ποταμού της Huelva.
Η Επιτροπή Αναφορών συνέστησε κυρίως την αποκατάσταση της επικοινωνίας 
μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών και των δημοτικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και τη θέσπιση ενός μόνιμου διαλόγου με τους πολίτες και την 
αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης. Οι ενδιαφερόμενες αρχές και
επιχειρήσεις πρέπει να διευκολύνουν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις των 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Οι βουλευτές θεωρούν ότι πρέπει να 
διενεργηθεί το συντομότερο δυνατόν λεπτομερέστερη ειδική εξέταση των 
εργαζομένων στις τοπικές βιομηχανίες και ότι πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί 
και να δημοσιευθεί συγκεκριμένη μελέτη των επιπτώσεων της ρύπανσης του 
εδάφους και των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της κοίτης και της λεκάνης 
απορροής του ποταμού, για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαχείρισης των 
αποβλήτων. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να απορρυπανθεί ολόκληρος ο χώρος, 
ούτως ώστε να συμμορφώνεται η περιοχή προς την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και 
πρέπει να θεσπιστεί επίσης ειδικός στόχος για νέες επενδύσεις στο χώρο, ούτως 
ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες βιώσιμης απασχόλησης και νέας κατάρτισης των 
ατόμων που εργάζονται ή εργάστηκαν στο μέρος αυτό.
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 Διερευνητική αποστολή στην Καμπανία της Ιταλίας από τις 28 έως τις 30 
Απριλίου 2010 για την αναφορά 683/2005 και άλλες 15 αναφορές σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων
Η Επιτροπή Αναφορών συνέστησε την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
διαχείρισης αποβλήτων: Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των αστικών 
αποβλήτων 2010-2013 πρέπει να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένο και λεπτομερές 
σχέδιο δράσης βραχυπρόθεσμου αλλά και μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Το σχέδιο 
διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει τον καθαρισμό μολυσμένων 
περιοχών καθώς και την παροχή κατάρτισης, πληροφοριών και υποδομών στήριξης 
στις τοπικές αρχές και τους φορείς διαχείρισης. Το σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό 
και συμπληρωματικό προς μια εθνική στρατηγική για τα απόβλητα. Οι πολίτες 
πρέπει να συμμετέχουν και να ακούγονται οι απόψεις τους, η εμπιστοσύνη πρέπει να 
αποκατασταθεί. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συνεκτικού κύκλου διαχείρισης 
των αποβλήτων αποτελεί ευθύνη των ιταλικών αρχών. Ωστόσο, η Επιτροπή 
Αναφορών καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί άγρυπνα και να 
στηρίζει την Ιταλία στις νέες προσπάθειες που καταβάλλει ώστε να συμμορφωθεί με 
τη νομοθεσία της ΕΕ. 

 Διερευνητική αποστολή στο Mellau/Damüls, Vorarlberg (Αυστρία) από τις 29 
Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναφορά 0672/2007 
που αφορά την εγκατάσταση τεσσάρων νέων χιονοδρομικών αναβατήρων στο 
πλαίσιο της σύνδεσης των χιονοδρομικών ζωνών.
Η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει τις 
απόψεις της σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας ΕΠΕ στην αυστριακή νομοθεσία, 
σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το έργο είχε διαιρεθεί σε τμήματα προκειμένου να 
αποφευχθεί η διενέργεια ΕΠΕ και σχετικά με το κατά πόσον επιτρέπεται η 
κατάτμηση ή η διαίρεση έργων σε μικρότερα μέρη όσον αφορά τον χρόνο, την 
τοποθεσία και τη νομοθεσία· να εξηγήσει τι ορίζει το δίκαιο και η νομολογία της ΕΕ 
σχετικά με το ύψος των κατώτατων ορίων και πώς αυτό έχει μεταφερθεί στο
αυστριακό δίκαιο.

Σημαντικά θέματα το 2010

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου του 2009, 
δεδομένου ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι νομικά δεσμευτικός και με 
βάση τις υποβληθείσες αναφορές μπορούμε να πούμε ότι αυτά αποτελούν το δεύτερο 
σημαντικότερο θέμα που θίγουν οι αναφέροντες. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
ενσωμάτωση του Χάρτη στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, βασίζεται στην αρχή της 
επικουρικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη είναι οι εγγυητές του 
σεβασμού των αρχών του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Χάρτης αυτός 
δημιουργεί νέες υποχρεώσεις για τα όργανα λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων, καθώς 
και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, 
και ότι οι διατάξεις του Χάρτη έχουν συνεπώς καταστεί άμεσα εφαρμοστέες από τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια.
Την Επιτροπή Αναφορών την ενδιαφέρει πολύ να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια 
ο τρόπος εφαρμογής του Χάρτη και αποφάσισε να προβεί σε ακρόαση 
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εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θέμα αυτό το 2011.

Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο κανονισμού της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών 
και η Επιτροπή Αναφορών γνωμοδότησε σχετικά με την έκθεση που συντάχθηκε από 
την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι η 
πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών θα αναδειχθεί σε νέο μέσο για τη συμπερίληψη 
ορισμένων ζητημάτων στην ημερήσια διάταξη των δημόσιων συζητήσεων καθώς 
αποτελεί νέο μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Συγκεκριμένα, 
προορίζεται να παράσχει στους πολίτες ένα μέσο με το οποίο αυτοί θα ακούγονται 
και θα μπορούν να παρουσιάζουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ορισμένα θέματα 
ενδιαφέροντος. Άλλος στόχος της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών είναι η 
ενθάρρυνση διασυνοριακών συζητήσεων. Η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συμβάλει στην επίτευξη των συγκεκριμένων 
στόχων αξιοποιώντας όλα τα μέσα που υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες των πολιτών, 
ιδίως μέσω της οργάνωσης δημόσιων ακροάσεων. Η Επιτροπή Αναφορών επιθυμεί 
να στηρίξει τη συγκεκριμένη διαδικασία και να θέσει την τεράστια εμπειρία της με 
τους πολίτες στην υπηρεσία αυτού του στόχου.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το έτος 2013 «Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας», 
προκειμένου να προωθηθεί ο διάλογος σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να 
ενημερωθούν οι ευρωπαίοι πολίτες για τα δικαιώματά τους. Η Επιτροπή Αναφορών 
επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτήν την πρωτοβουλία και να προσφέρει στους πολίτες 
άμεση σύνδεση με τα θεσμικά όργανα διασφαλίζοντας ότι τα συγκεκριμένα 
προβλήματα που τους απασχολούν θα εισακούονται.


