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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. χαιρετίζει το γεγονός ότι η 

αντιπροσωπεία που έκανε διερευνητική 

επίσκεψη στη Γαλικία τον Φεβρουάριο 

2013 µπόρεσε να διεξαγάγει εκτενείς 

συζητήσεις µε τους αναφέροντες 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· 
αναµένει από τις αρχές ότι θα δεσµευθούν 
αποφασιστικά σε εντονότερη 
δραστηριοποίηση για τη διευθέτηση 
αυτών των ζητηµάτων και ότι θα τεθεί σε 
λειτουργία ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για 
την επεξεργασία των λυµάτων και τις 
εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τούτο 
σε όλες τις σχετικές rías· εκφράζει τη 
λύπη του για τις χρονοβόρες και 
παράτυπες διαδικασίες ως προς τη 
διατύπωση των συµπερασµάτων της 
επίσκεψης· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έκθεση µειοψηφίας των δύο 
µελών της αντιπροσωπείας δεν 
επισυνάφθηκε ως παράρτηµα στην ίδια 

17. χαιρετίζει το γεγονός ότι η 

αντιπροσωπεία που έκανε διερευνητική 

επίσκεψη στη Γαλικία τον Φεβρουάριο 

2013 µπόρεσε να διεξαγάγει εκτενείς 

συζητήσεις µε τους αναφέροντες και τις 

περιφερειακές αρχές πάνω σε θέµατα που 

αφορούσαν την έλλειψη κατάλληλων 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 

στην περιοχή· κυρώνει τα συµπεράσµατα 
και συστάσεις της έκθεσης της 
διερευνητικής επίσκεψης, που 
εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών 
στις 17 ∆εκεµβρίου 2013, υπό την έννοια 
ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες 
έως ότου επιτευχθούν πλήρως ο 
καθαρισµός και η αναζωογόνηση των 
rías που αποτέλεσαν αντικείµενο της 
επίσκεψης·  
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

22. 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 ∆ικαιωµάτων· 

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· 

22. 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 ∆ικαιωµάτων· 

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· θεωρεί 
από αυτή την άποψη λυπηρό το γεγονός 
ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου δεν έδωσαν συνέχεια στο 
ψήφισµα του Κοινοβουλίου, της 21ης 
Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τις 
δραστηριότητες της Επιτροπής 
Αναφορών κατά το έτος 2011 ως προς τις 
αναφορές πολιτών για θέµατα που δεν 
εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της ΕΕ· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

24. ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να 

συνεχίσει να εξετάζει τα αποτελέσµατα 
της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου που 
διαµορφώθηκε στην υπόθεση ΕΡΤ στην 
ερµηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των 

επιπτώσεών της όσον αφορά τις αναφορές 

και να διερευνήσει τα πραγµατικά εµπόδια 

που αντιµετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ 

κατά την υποβολή αίτησης έκδοσης 

προδικαστικής απόφασης από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, ώστε να 

αποκτήσει αξιόπιστες πληροφορίες για 

βασικά ζητήµατα για υποθέσεις που 

εκκρεµούν ενώπιον εθνικών δικαστηρίων 

βάσει της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας· 

24. ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να 

συνεχίσει να εξετάζει τις συνέπειες της 
νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, όπως 
διαµορφώθηκε µε την υπόθεση της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης 
(ΕΡΤ) επί της ερµηνείας του άρθρου 51 
του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των 

επιπτώσεών της όσον αφορά τις αναφορές 

και να διερευνήσει τα πραγµατικά εµπόδια 

που αντιµετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ 

κατά την υποβολή αίτησης έκδοσης 

προδικαστικής απόφασης από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, ώστε να 

αποκτήσει αξιόπιστες πληροφορίες για 

βασικά ζητήµατα για υποθέσεις που 

εκκρεµούν ενώπιον εθνικών δικαστηρίων 

βάσει της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

28. 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· 

28. 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 µε την επιφύλαξη 
των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών· 
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31. 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· 

31. αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο του 

δικτύου SOLVIT, που τακτικά 

αποκαλύπτει και λύνει προβλήµατα 

σχετιζόµενα µε την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς· 

προτρέπει να ενισχυθεί αυτός ο 
µηχανισµός και να υπάρχει ενεργότερη 
συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής PETI 
και του SOLVIT· 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· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

39. 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 καταχώρισης και εξέτασης επί του 

παραδεκτού· ζητεί να δοθούν στη 
γραµµατεία της Επιτροπής Αναφορών 
πρόσθετοι νοµικοί εµπειρογνώµονες και 
διοικητική υποστήριξη, που θα κάνουν 
συστάσεις για το αν η κάθε αναφορά 

εµπίπτει ή όχι στο πεδίο της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας· θεωρεί ότι οι εν λόγω 

συστάσεις, µαζί µε τις περιλήψεις 

αναφορών, πρέπει να παρέχονται στα µέλη 

µόνο στα Αγγλικά αρχικά και στη συνέχεια 

να µεταφράζονται σε όλες τις επίσηµες 

γλώσσες µόνον όταν πρόκειται να 

δηµοσιευθούν, προκειµένου να 

επισπευστούν οι πρώτες αποφάσεις επί του 

παραδεκτού· 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· 

39. 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 καταχώρισης και εξέτασης επί του 

παραδεκτού· ζητεί να δοθούν στη Μονάδα 
Παραλαβής και ∆ιαβίβασης Επίσηµων 
Εγγράφων και στη γραµµατεία της 
Επιτροπής Αναφορών από ένας πρόσθετος 
διοικητικός υπάλληλος µε νοµική 
κατάρτιση, που θα κάνουν συστάσεις για 
το αν η κάθε αναφορά εµπίπτει ή όχι στο 

πεδίο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας· θεωρεί 

ότι οι εν λόγω συστάσεις, µαζί µε τις 

περιλήψεις αναφορών, πρέπει να 

παρέχονται στα µέλη µόνο στα Αγγλικά 

αρχικά και στη συνέχεια να µεταφράζονται 

σε όλες τις επίσηµες γλώσσες µόνον όταν 

πρόκειται να δηµοσιευθούν, προκειµένου 

να επισπευστούν οι πρώτες αποφάσεις επί 

του παραδεκτού· 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· 

Or. en 


