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Τροπολογία  1 

Margrete Auken 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0186/2010 

Carlos José Iturgaiz Angulo 

Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών 

2009/2139(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα 

πρέπει ειδικότερα να ενηµερωθούν ότι –

όπως αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο 

∆ιαµεσολαβητή στην απόφαση του 

∆εκεµβρίου του 2009 µε την οποία 

ολοκληρώθηκε η έρευνα για την 

καταγγελία 822/2009/BU κατά της 

Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών 

δικαστηρίων αποτελούν µέρος της 

διαδικασίας εφαρµογής της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας στα κράτη µέλη, και ότι η 

Επιτροπή Αναφορών δεν µπορεί να 

επιληφθεί ζητηµάτων τα οποία αποτελούν 
αντικείµενο διαδικασιών των εθνικών 

δικαστηρίων ή να αναθεωρήσει το 
αποτέλεσµα των εν λόγω διαδικασιών, 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα 

πρέπει ειδικότερα να ενηµερωθούν ότι –

όπως αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο 

∆ιαµεσολαβητή στην απόφαση του 

∆εκεµβρίου του 2009 µε την οποία 

ολοκληρώθηκε η έρευνα για την 

καταγγελία 822/2009/BU κατά της 

Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών 

δικαστηρίων αποτελούν µέρος της 

διαδικασίας εφαρµογής της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας στα κράτη µέλη, και ότι η 

Επιτροπή Αναφορών δεν µπορεί να 

ανακαλέσει αποφάσεις εθνικών 

δικαστηρίων, γεγονός που δεν αποκλείει 
την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
αποφάσεων που παραβιάζουν το δίκαιο 
της ΕΕ, 
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Έκθεση A7-0186/2010 
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Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΙΑ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
έξοδα των δικαστικών διαδικασιών, 
ιδίως σε ορισµένα κράτη µέλη, µπορούν 
να αποτελέσουν εµπόδιο για τους πολίτες 
και ενδέχεται να τους αποτρέψουν στην 
πράξη από το να ασκήσουν προσφυγές 
ενώπιον των αρµόδιων εθνικών 
δικαστηρίων, όταν θεωρούν ότι οι εθνικές 
αρχές δεν έχουν σεβαστεί τα δικαιώµατά 
τους δυνάµει του δικαίου της ΕΕ,  
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Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 14α. εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση 
του για περιπτώσεις επιτυχούς έκβασης 
χάρη στη διαδικασία αναφορών, όπως 
συνέβη µε τη διατήρηση της περιοχής 
Ferme du Casino στην Guerande, ως ένα 
παράδειγµα περιοχής που προστατεύεται 
στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, 
όπου τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
οικονοµικά και πολιτιστικά συµφέροντα 
αλληλοενισχύονται1· χαιρετίζει επίσης τις 
αποφάσεις των αρχών της Βαλένθιας να 
µη δώσουν άδεια στα αναπτυξιακά 
σχέδια για το Parcent, ως προβληµατισµό 
επί της αρχής ότι τα σχέδια αστικής 
ανάπτυξης πρέπει να διασφαλίζουν τους 
υδάτινους πόρους και να είναι 
περιβαλλοντικώς αειφόρα· 

 1Πρόκειται για την αναφορά 551/2008 της 
Salt Marsh Workers Union. 
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Έκθεση A7-0186/2010 

Carlos José Iturgaiz Angulo 

Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών 

2009/2139(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

25. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να αναπτύξει εναλλακτικά µέσα 

για την προώθηση της καλύτερης 

εφαρµογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, 

και τη θετική στάση ορισµένων κρατών 

µελών που προβαίνουν στις απαραίτητες 

ενέργειες για να αποκαταστήσουν τις 

παραβάσεις στα αρχικά στάδια της 

διαδικασίας εφαρµογής· 

25. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να αναπτύξει εναλλακτικά µέσα 

για την προώθηση της καλύτερης 

εφαρµογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, 

και τη θετική στάση ορισµένων κρατών 

µελών που προβαίνουν στις απαραίτητες 

ενέργειες για να αποκαταστήσουν τις 

παραβάσεις στα αρχικά στάδια της 

διαδικασίας εφαρµογής· υπογραµµίζει, 
όµως, ότι τα εναλλακτικά µέσα 
αντιµετώπισης των παραβιάσεων δεν 
µπορούν να υποκαταστήσουν τις 
αρµοδιότητες που έχει η Επιτροπή βάσει 
των συνθηκών και πρέπει να σέβονται 
πλήρως τα δικαιώµατα των αναφερόντων 
όπως ορίζεται στην ανακοίνωση αριθ. 
2002/141· 
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Παράγραφος 37 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

37. επικροτεί την έγκριση του νέου 

Κανονισµού του Κοινοβουλίου και την 

αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά µε τη 

διαχείριση αναφορών· ενθαρρύνει τη 

Γραµµατεία και τους εκπροσώπους των 

πολιτικών οµάδων να ασχοληθούν µε την 
κατάρτιση ενός αναθεωρηµένου οδηγού 
για τα µέλη που θα αφορά τους κανόνες 
και τις εσωτερικές διαδικασίες της 
Επιτροπής Αναφορών, καθώς ένα τέτοιο 
έγγραφο όχι µόνο θα συµβάλει στο έργο 
των βουλευτών αλλά θα αυξήσει 
περαιτέρω τη διαφάνεια της διαδικασίας 

αναφορών· 

37. επικροτεί την έγκριση του νέου 

Κανονισµού του Κοινοβουλίου και την 

αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά µε τη 

διαχείριση αναφορών· σηµειώνει τις 
αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές 
των εσωτερικών διαδικασιών της 
επιτροπής που παρέχουν χρήσιµη 
αποσαφήνιση της λειτουργίας της και 
ενθαρρύνει τη Γραµµατεία και τους 

εκπροσώπους των πολιτικών οµάδων να 

εξακολουθήσουν να εργάζονται ούτως 
ώστε να βελτιώσουν τις διαδικασίες, κάτι 
το οποίο θα αυξήσει περαιτέρω την 
αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια της 
διαδικασίας αναφορών· 
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