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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

5.3.2014 A7-0131/7 

Τροπολογία  7 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Η α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά 
το πνεύµα του Ευρωπαϊκού Χάρτη 
Περιφερειακών και Μειονοτικών 
Γλωσσών, και ιδίως τα συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου που εγκρίθηκαν στις 13 
Ιουνίου 2005, πρέπει να καταβληθούν 
µεγαλύτερες προσπάθειες για την 
προώθηση, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
διοικητικών συµφωνιών µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων κρατών µελών και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειµένου 
να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ 
µπορούν να υποβάλλουν αποτελεσµατικά 
αναφορές· λαµβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο θα µπορούσε να 
ακολουθήσει το παράδειγµα του 
Συµβουλίου, της Επιτροπής και της 
Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά 
τις διµερείς συµφωνίες που συνήψαν µε 
κράτη µέλη, όπως η Ισπανία, για να 
διασφαλιστεί ότι οι αναφέροντες θα 
λαµβάνουν απάντηση στη µητρική τους 
γλώσσα, εφόσον πρόκειται για δεύτερη 
επίσηµη γλώσσα στην υπό συζήτηση 
επικράτεια, µε έξοδα του κράτους 
µέλους· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Τροπολογία  8 

Margrete Auken 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΑ. 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· 

ΙΑ. 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· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Τροπολογία  9 

Margrete Auken 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΗ. 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· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Τροπολογία  10 

Margrete Auken 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. δεσµεύεται να καταστήσει τη διαδικασία 

αναφορών αποτελεσµατικότερη, 

διαφανέστερη, αµερόληπτη και µε 

σεβασµό στα δικαιώµατα συµµετοχής των 

µελών της Επιτροπής Αναφορών, 
προκειµένου η επεξεργασία των 
αναφορών να µπορεί να ανταποκριθεί σε 
δικαστικούς ελέγχους ακόµα και στα 
διαδικαστικά στάδια· 

2. δεσµεύεται να καταστήσει τη διαδικασία 

αναφορών αποτελεσµατικότερη, 

διαφανέστερη, αµερόληπτη και µε 

σεβασµό στα δικαιώµατα συµµετοχής των 

µελών της Επιτροπής Αναφορών· τονίζει 
ότι υπό το φως του όλο και αυξανόµενου 
αριθµού αναφορών που λαµβάνονται 
ετησίως χρειάζονται επειγόντως 
περισσότεροι ανθρώπινοι και τεχνικοί 
πόροι στη γραµµατεία, για να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διαχείριση 
των αναφορών· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Τροπολογία  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5 α. τονίζει τη σηµασία της προληπτικής 
παρακολούθησης και έγκαιρης 
αποτρεπτικής δράσης εκ µέρους της 
Επιτροπής όπου υπάρχουν βάσιµα 
στοιχεία ότι ορισµένα προγραµµατισµένα 
και δηµοσιοποιηµένα έργα µπορεί να 
παραβιάζουν την ενωσιακή νοµοθεσία· 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
τρέχουσα τάση της Επιτροπής να 
παρεµποδίζει τη διερεύνηση της ουσίας 
πολλών αναφορών, αποκλειστικά για 
διαδικαστικούς λόγους διαφωνεί µε τις 
επαναλαµβανόµενες προτάσεις για την 
αρχειοθέτηση πολλών φακέλων που 
σχετίζονται µε αναφορές, χωρίς να 
υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσµα από την 
εξέταση και πιστεύει ότι τούτο δεν 
συνάδει µε το πνεύµα του ύψιστου ρόλου 
της Επιτροπής ως θεµατοφύλακα των 
Συνθηκών· ζητεί ακόµη µεγαλύτερη 
προσοχή και συνακόλουθη δράση, ιδίως 
όσον αφορά τις υποθέσεις που, όπως 
παρουσιάζονται από τους αναφέροντες, 
περιλαµβάνουν πιθανές παραβιάσεις της 
νοµοθεσίας της ΕΕ από την ίδια την 
Επιτροπή, για παράδειγµα, στον τοµέα 
της πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα, 
όπως διασφαλίζεται από τη σύµβαση του 
Άαρχους· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Τροπολογία  12 

Margrete Auken 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. αναγνωρίζει ότι το 2013 πολλοί 

αναφέροντες εξέφρασαν ανησυχία για τις 

προφανείς αδικίες που παρατηρούνται στη 
∆ανία όσον αφορά τις διοικητικές και 
δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται µε 

θέµατα διαζυγίου και χωρισµού και τη 

συνακόλουθη επιµέλεια ανηλίκων· 

παρατηρεί, εν προκειµένω, ότι υπάρχουν 

σαφή παραδείγµατα όπου οι σύζυγοι 

διαφορετικής ιθαγένειας 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 σε αυτό το πλαίσιο 

σοβαρές παραβιάσεις των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων τόσο του αναφέροντος όσο 

και του παιδιού· επισηµαίνει ότι η 

Επιτροπή Αναφορών προέβη σε 

διερευνητική επίσκεψη στη ∆ανία για να 

εξετάσει απευθείας την κατάσταση σε 

σχέση µε τις εν λόγω καταγγελίες εκεί 

όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυµένη· 

επισηµαίνει ότι ορισµένες τέτοιες 

περιπτώσεις καταγράφηκαν και σε άλλες 

χώρες, ιδίως στη Γερµανία (ιδίως σε σχέση 

µε τις δραστηριότητες του Jugendamt), στη 

Γαλλία και στο ΗΒ· 

13. 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 

υπάρχουν σαφή παραδείγµατα όπου οι 

σύζυγοι διαφορετικής ιθαγένειας 

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 σε 

αυτό το πλαίσιο σοβαρές παραβιάσεις των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων τόσο του 

αναφέροντος όσο και του παιδιού· 

επισηµαίνει ότι η Επιτροπή Αναφορών 

προέβη σε διερευνητική επίσκεψη στη 

∆ανία για να εξετάσει απευθείας την 

κατάσταση σε σχέση µε τις εν λόγω 

καταγγελίες εκεί όπου παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα οξυµένη· επισηµαίνει ότι 

ορισµένες τέτοιες περιπτώσεις 

καταγράφηκαν και σε άλλες χώρες, ιδίως 

στη Γερµανία (ιδίως σε σχέση µε τις 

δραστηριότητες του Jugendamt), στη 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Τροπολογία  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Υπότιτλος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Νέοι ορίζοντες και σχέσεις µε τα άλλα 
όργανα 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Τροπολογία  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Υπότιτλος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Μέθοδοι εργασίας διαγράφεται 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Τροπολογία  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 36 α. είναι της άποψης ότι ο 
∆ιαµεσολαβητής πρέπει να διαθέτει de 
facto ανεξαρτησία προκειµένου να 
διασφαλίζεται ότι τα δικαιώµατα των 
πολιτών τυγχάνουν της δέουσας 
υπεράσπισης µε αντικειµενικό τρόπο· 
θεωρεί ότι ένας τέτοιος ανεξάρτητος 
ρόλος προβάλλεται σωστότερα στο κοινό 
όταν ο ∆ιαµεσολαβητής δεν συνδέεται 
σαφώς µε συγκεκριµένη παράταξη· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Τροπολογία  16 

Margrete Auken 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 37 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

37. 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· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
προθεσµίες πρέπει να καθορίζουν έναν 
µηχανισµό ειδοποιήσεων ο οποίος θα 
εφιστά αυτόµατα την προσοχή των µελών 
σε αναφορές για τις οποίες δεν έχει 
αναληφθεί δράση ούτε έχει υπάρξει 
αλληλογραφία για σηµαντικό χρονικό 
διάστηµα, προκειµένου να αποφευχθεί 

37. καλεί τους βουλευτές να διασφαλίσουν 
ανοικτό χαρακτήρα στο έργο της 
επιτροπής και να καταστήσουν συνολικά 
τη διαδικασία διαφανέστερη και 
δηµοκρατικότερη·  υπενθυµίζει ότι οι 
διερευνητικές επισκέψεις αποτελούν ένα 

από τα βασικά ερευνητικά µέσα της 

Επιτροπής Αναφορών, ώστε να 
ενηµερώνει γρήγορα τους αναφέροντες και 
την Επιτροπή Αναφορών για τα πορίσµατα 

και τις συστάσεις τους· 



 

<PathFdR>AM\1022041EL.doc</PathFdR> PE<NoPE>529.618</NoPE><Version>v01-00</Version> 

τυχόν παλαιές αναφορές να παραµένουν 
ανοικτές για χρόνια χωρίς ουσιαστικό 
λόγο· υπενθυµίζει ότι οι διερευνητικές 
επισκέψεις αποτελούν ένα από τα βασικά 

ερευνητικά µέσα της Επιτροπής 

Αναφορών, 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· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Τροπολογία  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

38. 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· 

38. 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· 
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Παράγραφος 39 

 

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 

γραµµατεία της Επιτροπής Αναφορών 

πρόσθετοι νοµικοί εµπειρογνώµονες και 

διοικητική υποστήριξη· 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· 
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