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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

13.1.2016 A8-0361/1 

Τροπολογία  1 

Julia Reda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ γηα ην 2014 

2014/2218(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 2014 

πεξαηώζεθε ε εμέηαζε 1 887 αλαθνξώλ, 1 

070 εθ ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίζηεθαλ κε 

παξαδεθηέο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν 

αξηζκόο απηόο ζπληζηά αύμεζε θαηά 10% 

πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2013, νπόηε θαη 

πεξαηώζεθε ε εμέηαζε 1 723 αλαθνξώλ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 2014 

πεξαηώζεθε ε εμέηαζε 1 887 αλαθνξώλ, 1 

070 εθ ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίζηεθαλ κε 

παξαδεθηέο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη κόλν 

ην 29,1% ησλ αλαθνξώλ 

ραξαθηεξίζηεθαλ παξαδεθηέο θαη ε 

εμέηαζή ηνπο ζπλερίζηεθε, όηη ην 39,4% 

ραξαθηεξίζηεθαλ κε παξαδεθηέο, θαη όηη 
ην 30,1% ραξαθηεξίζηεθαλ παξαδεθηέο 

θαη ε εμέηαζή ηνπο πεξαηώζεθε ακέζσο· 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Τροπολογία  2 

Julia Reda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ γηα ην 2014 

2014/2218(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΙAα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα εζληθά 

δηθαζηήξηα έρνπλ ηελ πξσηαξρηθή 

επζύλε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ ζηα 

θξάηε κέιε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζε 

απηό ην πιαίζην, ε έθδνζε πξνδηθαζηηθήο 

απόθαζεο από ην Δηθαζηήξην ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί ρξήζηκν 

εξγαιείν ζηε δηάζεζε ησλ εζληθώλ 

δηθαζηηθώλ ζπζηεκάησλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη απηή ε δηαδηθαζία έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ειάρηζηα, ή θαη θαζόινπ, 

ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη νη αλαθνξέο παξέρνπλ κηα 

ελαιιαθηηθή θαη αλεμάξηεηε νδό γηα ηελ 

δηελέξγεηα έξεπλαο θαη ειέγρσλ όζνλ 

αθνξά ηε ζπκκόξθσζε κε ηε λνκνζεζία 

ηεο ΕΕ, θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη, σο 

εθ ηνύηνπ,  νη δύν απηέο ελαιιαθηηθέο 

δηαδηθαζίεο δελ ζα πξέπεη λα απνθιείνπλ 

ε κία ηελ άιιε· 

Or. en 



 

AM\1083395EL.doc  PE575.947v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

13.1.2016 A8-0361/3 

Τροπολογία  3 

Julia Reda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ γηα ην 2014 

2014/2218(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην γεγνλόο όηη 

ην έξγν ηεο Επηηξνπήο Αλαθνξώλ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ δελ 

επηβαξύλεηαη κε άζηνρε δαπάλε ρξόλνπ 
ζε κε παξαδεθηέο ή κε αηηηνινγεκέλεο 

αλαθνξέο απνβαίλεη θπξίσο πξνο όθεινο 

ησλ παξαδεθηώλ θαη βάζηκσλ αλαθνξώλ· 

ΙΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην γεγνλόο όηη 

ε Επηηξνπή Αλαθνξώλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ εθηειεί ην έξγν ηεο 

δηεμνδηθά θαη ζε πηζηή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Επηηξνπή θαη άιια ζρεηηθά ζεζκηθά 

όξγαλα, αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε, 
απνβαίλεη θπξίσο πξνο όθεινο ησλ 

παξαδεθηώλ αλαθνξώλ· 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Τροπολογία  4 

Julia Reda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ γηα ην 2014 

2014/2218(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. εθηηκά επηπιένλ όηη ην Κνηλνβνύιην έρεη 

ηελ εηδηθή ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη όηη 

δελ θαζπζηεξεί γηα αδηθαηνιόγεηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα νύηε ν ραξαθηεξηζκόο 

ησλ κε παξαδεθηώλ ή κε βάζηκσλ 

αλαθνξώλ νύηε ε πεξάησζή ηνπο· 
ππνγξακκίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηελ αλάγθε 

λα αηηηνινγείηαη δηεμνδηθά ζηνλ 

αλαθέξνληα ην κε παξαδεθηό ή ε 

πεξάησζε ηεο αλαθνξάο σο κε βάζηκεο· 

5. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα 

αηηηνινγείηαη δηεμνδηθά ζηνλ αλαθέξνληα 

ην κε παξαδεθηό ή ε πεξάησζε ηεο 

αλαθνξάο· 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Τροπολογία  5 

Julia Reda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ γηα ην 2014 

2014/2218(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή Αλαθνξώλ θαη, 

εθόζνλ ρξεηαζηεί, ηηο επηηξνπέο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ πνπ είλαη αξκόδηεο γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ, λα 

δηακνξθώζνπλ κε ζαθέζηεξν ηξόπν ηα 

θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ βάζηκνπ 

θαη ηνπο θαλόλεο γηα ηνλ θαζνξηζκνύ ηνπ 

παξαδεθηνύ, θαζώο θαη ηεο ζπλέρηζεο ή 

ηεο πεξάησζεο κηαο αλαθνξάο, θαη λα 

θξνληίζνπλ επηπιένλ ώζηε νη δπλεηηθνί 

αλαθέξνληεο λα έρνπλ ζαθή εηθόλα· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή Αλαθνξώλ λα 

δηακνξθώζεη κε ζαθέζηεξν ηξόπν ηα 

θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ βάζηκνπ 

θαη γηα ηε ζπλέρηζε ή ηελ πεξάησζε κηαο 

αλαθνξάο, θαη λα θξνληίζνπλ επηπιένλ 

ώζηε νη δπλεηηθνί αλαθέξνληεο λα έρνπλ 

ζαθή εηθόλα· 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Τροπολογία  6 

Julia Reda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ γηα ην 2014 

2014/2218(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 8 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

8. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκκεηέρεη 

πιήξσο ζηελ όιε δηαδηθαζία ησλ 

αλαθνξώλ, ζπγθεθξηκέλα δηεμάγνληαο 

δηεμνδηθέο έξεπλεο επί ησλ παξαδεθηώλ 

ππνζέζεσλ πνπ ηεο ππνβάιινληαη, θαη, ελ 

ηέιεη, λα παξέρεη εγγξάθσο αθξηβείο θαη 

ελεκεξσκέλεο απαληήζεηο ζηνπο 

αλαθέξνληεο· αλακέλεη νη ελ ιόγσ 

απαληήζεηο λα αλαπηύζζνληαη πεξαηηέξσ 

ζηηο πξνθνξηθέο ζπδεηήζεηο επί ησλ 

δεηεκάησλ απηώλ ζηηο δεκόζηεο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ· 

ζεσξεί όηη, γηα ιόγνπο ζεζκηθήο 

αμηνπηζηίαο, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα 

εθπξνζσπείηαη ζηηο ελ ιόγσ ζπδεηήζεηο 

από ππάιιειν θαηάιιειεο βαζκίδαο· 

8. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκκεηέρεη 

πιήξσο ζηελ όιε δηαδηθαζία ησλ 

αλαθνξώλ, ζπγθεθξηκέλα δηεμάγνληαο 

δηεμνδηθέο έξεπλεο επί ησλ παξαδεθηώλ 

ππνζέζεσλ πνπ ηεο ππνβάιινληαη, θαη, ελ 

ηέιεη, λα παξέρεη ζε εύζεην ρξόλν 

εγγξάθσο αθξηβείο θαη ελεκεξσκέλεο 

απαληήζεηο ζηνπο αλαθέξνληεο· αλακέλεη 

νη ελ ιόγσ απαληήζεηο λα αλαπηύζζνληαη 

πεξαηηέξσ ζηηο πξνθνξηθέο ζπδεηήζεηο επί 

ησλ δεηεκάησλ απηώλ ζηηο δεκόζηεο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ· 

ζεσξεί όηη, γηα ιόγνπο ζεζκηθήο 

αμηνπηζηίαο, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα 

εθπξνζσπείηαη ζηηο ελ ιόγσ ζπδεηήζεηο 

από ππάιιειν θαηάιιειεο βαζκίδαο· 

ζεσξεί όηη, σο ζεκαηνθύιαθαο ησλ 

ζπλζεθώλ, ε Επηηξνπή πξέπεη λα 

εηζέξρεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ νπζία θαη λα 

ιακβάλεη ππόςε ην ύςηζην πλεύκα ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ· 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Τροπολογία  7 

Julia Reda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ γηα ην 2014 

2014/2218(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 10 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

10. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνιεπηηθήο 

παξαθνινύζεζεο θαη ηεο έγθαηξεο 

απνηξεπηηθήο δξάζεο εθ κέξνπο ηεο 

Δπηηξνπήο όπνπ ππάξρνπλ βάζηκα ζηνηρεία 

όηη νξηζκέλα πξνγξακκαηηζκέλα θαη 

δεκνζηνπνηεκέλα έξγα κπνξεί λα 

παξαβηάδνπλ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

ηξέρνπζα ηάζε ηεο Δπηηξνπήο λα 

παξεκπνδίδεη ηελ νπζηαζηηθή δηεξεύλεζε 

πνιιώλ αλαθνξώλ, επηβάιινληαο 

πεξηνξηζκνύο γηα δηαδηθαζηηθνύο ιόγνπο· 

δηαθσλεί κε ηηο επαλαιακβαλόκελεο 

πξνηάζεηο γηα αξρεηνζέηεζε πνιιώλ 

θαθέισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ρσξίο λα 

αλακέλεηαη ην απνηέιεζκα από ηελ 

εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζέηνπλ, θαη 

πηζηεύεη όηη ηνύην δελ ζπλάδεη κε ην 

πλεύκα ηνπ ύςηζηνπ ξόινπ ηεο Δπηηξνπήο 

σο ζεκαηνθύιαθα ησλ Σπλζεθώλ· δεηεί 

αθόκα κεγαιύηεξε πξνζνρή θαη 

ζπλαθόινπζε δξάζε, ηδίσο όζνλ αθνξά ηηο 

ππνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

αλαθέξνληεο θαη ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ πηζαλέο παξαβηάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ από ηελ ίδηα ηελ 

Δπηηξνπή, γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξόζβαζεο ηνπ θνηλνύ ζε έγγξαθα, όπσο 

δηαζθαιίδεηαη από ηε ζύκβαζε ηνπ 

Άαξρνπο· 

10.ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνιεπηηθήο 

παξαθνινύζεζεο θαη ηεο έγθαηξεο 

απνηξεπηηθήο δξάζεο εθ κέξνπο ηεο 

Δπηηξνπήο όπνπ ππάξρνπλ βάζηκα ζηνηρεία 

όηη νξηζκέλα πξνγξακκαηηζκέλα θαη 

δεκνζηνπνηεκέλα έξγα κπνξεί λα 

παξαβηάδνπλ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

ηξέρνπζα ηάζε ηεο Δπηηξνπήο λα 

παξεκπνδίδεη ηελ νπζηαζηηθή δηεξεύλεζε 

πνιιώλ αλαθνξώλ, γηα ακηγώο 

δηαδηθαζηηθνύο ιόγνπο· δηαθσλεί κε ηηο 

επαλαιακβαλόκελεο πξνηάζεηο γηα 

αξρεηνζέηεζε πνιιώλ θαθέισλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο 

ρσξίο λα αλακέλεηαη ην απνηέιεζκα από 

ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζέηνπλ, 

θαη πηζηεύεη όηη ηνύην δελ ζπλάδεη κε ην 

πλεύκα ηνπ ύςηζηνπ ξόινπ ηεο Δπηηξνπήο 

σο ζεκαηνθύιαθα ησλ Σπλζεθώλ· δεηεί 

αθόκα κεγαιύηεξε πξνζνρή θαη 

ζπλαθόινπζε δξάζε, ηδίσο όζνλ αθνξά ηηο 

ππνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

αλαθέξνληεο θαη ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ πηζαλέο παξαβηάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ από ηελ ίδηα ηελ 

Δπηηξνπή, γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξόζβαζεο ηνπ θνηλνύ ζε έγγξαθα, όπσο 

δηαζθαιίδεηαη από ηε ζύκβαζε ηνπ 

Άαξρνπο· 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Τροπολογία  8 

Julia Reda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ γηα ην 2014 

2014/2218(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 31 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

31. επηζεκαίλεη ηηο αλεζπρίεο 

αλαθεξόλησλ ζρεηηθά κε εηθαδόκελεο 

πεξηπηώζεηο αδηθίαο πνπ ζεκεηώζεθαλ ζην 

πιαίζην δηνηθεηηθώλ θαη δηθαζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ γηα ππνζέζεηο δηάζηαζεο ή 

δηαδπγίνπ γνλέσλ ζηηο νπνίεο αλέθπςαλ 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηκέιεηα 

αλειίθσλ θαη εμαλαγθαζηηθέο πηνζεζίεο· 

παξαηεξεί, ελ πξνθεηκέλσ, όηη ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε, ζηελ πεξίπησζε ζπδύγσλ 

δηαθνξεηηθήο ηζαγέλεηαο, αζθνύληαη ζπρλά 

δηαθξίζεηο ιόγσ εζληθόηεηαο ππέξ ηνπ 

γνλέα πνπ θαηάγεηαη από ην θξάηνο κέινο 

ζην νπνίν δηεμάγνληαη νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη θαηά ηνπ κε ππεθόνπ ηνπ 

θξάηνπο απηνύ, γεγνλόο πνπ έρεη ζνβαξέο 

θαη ζπρλά δξακαηηθόηαηεο επηπηώζεηο ζηα 

δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ· ππνγξακκίδεη όηη 

έρεη ιάβεη θαηαγγειίεο γηα πεξηζηαηηθά ζηα 

νπνία εκπιέθνληαη δηάθνξα θξάηε κέιε 

(Γεξκαλία (ηδίσο ζε ζρέζε κε πεξηζηαηηθά 

πνπ αθνξνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

γεξκαληθήο ππεξεζίαο πξνζηαζίαο 

αλειίθσλ), Γαιιία, Κάησ Χώξεο, 

Σινβαθία, Γαλία) θαη ε Ννξβεγία, θαη 

ραηξεηίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ επηθείκελε 

αλαζεώξεζε ηνπ θαλνληζκνύ Βξπμειιώλ 

ΙΙα εληόο ηνπ 2016· ηνλίδεη όηη, ην 2015, 

δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαθνξώλ κηα λέα νκάδα εξγαζίαο, 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ παξνρή ηαρείαο θαη 

31. επηζεκαίλεη ηηο αλεζπρίεο 

αλαθεξόλησλ ζρεηηθά κε εηθαδόκελεο 

πεξηπηώζεηο αδηθίαο πνπ ζεκεηώζεθαλ ζην 

πιαίζην δηνηθεηηθώλ θαη δηθαζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ γηα ππνζέζεηο δηάζηαζεο ή 

δηαδπγίνπ γνλέσλ ζηηο νπνίεο αλέθπςαλ 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηκέιεηα 

αλειίθσλ θαη εμαλαγθαζηηθέο πηνζεζίεο· 

παξαηεξεί, ελ πξνθεηκέλσ, όηη ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε, ζηελ πεξίπησζε ζπδύγσλ 

δηαθνξεηηθήο ηζαγέλεηαο, αζθνύληαη ζπρλά 

δηαθξίζεηο ιόγσ εζληθόηεηαο ππέξ ηνπ 

γνλέα πνπ θαηάγεηαη από ην θξάηνο κέινο 

ζην νπνίν δηεμάγνληαη νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη θαηά ηνπ κε ππεθόνπ ηνπ 

θξάηνπο απηνύ, γεγνλόο πνπ έρεη ζνβαξέο 

θαη ζπρλά δξακαηηθόηαηεο επηπηώζεηο ζηα 

δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ· ππνγξακκίδεη όηη 

έρεη ιάβεη θαηαγγειίεο γηα πεξηζηαηηθά ζηα 

νπνία εκπιέθνληαη δηάθνξα θξάηε κέιε 

(Γεξκαλία (ηδίσο ζε ζρέζε κε πεξηζηαηηθά 

πνπ αθνξνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

γεξκαληθήο ππεξεζίαο πξνζηαζίαο 

αλειίθσλ), Γαιιία, Κάησ Χώξεο, 

Σινβαθία, Γαλία) θαη ε Ννξβεγία, θαη 

ραηξεηίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ επηθείκελε 

αλαζεώξεζε ηνπ θαλνληζκνύ Βξπμειιώλ 

ΙΙα εληόο ηνπ 2016· ηνλίδεη όηη, ην 2015, 

δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαθνξώλ κηα λέα νκάδα εξγαζίαο, 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ παξνρή ηαρείαο θαη 
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ζπλεθηηθήο αληαπόθξηζεο ζε απηέο ηηο 

αλεζπρίεο, ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

δηεξεπλεηηθή επίζθεςε γηα λα εξεπλήζεη 

θαηαγγειίεο απηνύ ηνπ είδνπο επί ηόπνπ· 

ζπλεθηηθήο αληαπόθξηζεο ζε απηέο ηηο 

αλεζπρίεο, ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε 

δηεξεπλεηηθή επίζθεςε ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην γηα λα εξεπλήζεη θαηαγγειίεο 

απηνύ ηνπ είδνπο επί ηόπνπ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

34. ππνγξακκίδεη ηελ πνιπκνξθία ησλ 

ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζηηο αλαθνξέο ησλ 

πνιηηώλ, όπσο ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα, 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηα δηθαηώκαηα 

ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ε εζσηεξηθή 

αγνξά, ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, νη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νη κεηαλαζηεπηηθέο 

πνιηηηθέο, νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, 

δεηήκαηα δεκόζηαο πγείαο, ε πξνζηαζία 

ησλ παηδηώλ, νη κεηαθνξέο, ηα δηθαηώκαηα 

ησλ δώσλ θαη νη δηαθξίζεηο· δεηεί 

πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ κέζσ ηνπ δηνξηζκνύ 

εζσηεξηθώλ εηζεγεηώλ γηα ηηο ζεκαληηθέο 

πνιηηηθέο ηηο νπνίεο ζίγνπλ νη αλαθέξνληεο· 

δεηεί λα δηαηεζνύλ πεξηζζόηεξνη πόξνη ζηε 

γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη ηελ εληαηηθή θαη εθηεηακέλε 

ππνβνιή αλαθνξώλ· 

34. ππνγξακκίδεη ηελ πνιπκνξθία ησλ 

ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζηηο αλαθνξέο ησλ 

πνιηηώλ, όπσο ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα, 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηα δηθαηώκαηα 

ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ε εζσηεξηθή 

αγνξά, ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, νη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νη κεηαλαζηεπηηθέο 

πνιηηηθέο, νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, 

δεηήκαηα δεκόζηαο πγείαο, ε πξνζηαζία 

ησλ παηδηώλ, νη κεηαθνξέο, ηα δηθαηώκαηα 

ησλ δώσλ θαη νη δηαθξίζεηο· δεηεί 

πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ, ε νπνία ζα πξέπεη 

επίζεο λα παξνπζηάδεη πεξηζζόηεξεο 

θνηλνβνπιεπηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ 

νινκέιεηα ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο 

πνιηηηθέο ηηο νπνίεο ζίγνπλ νη αλαθέξνληεο, 

ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο 

επηηξνπέο· δεηεί λα δηαηεζνύλ 

πεξηζζόηεξνη πόξνη ζηε γξακκαηεία ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξώλ πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηελ 

εληαηηθή θαη εθηεηακέλε ππνβνιή 

αλαθνξώλ· 

Or. en 

 

 


