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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζτεηικά με ηις δραζηηριόηηηες ηης Δπιηροπής Αναθορών ηο έηος 2014 

(2014/2218 (INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 10 θαη 11 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο αλαθνξάο θαη ηε ζεκαζία 

ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 227 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 228 ηεο ΛΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 44 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ππνβνιήο αλαθνξάο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

– έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επί παξαβάζεη, ηδίσο ηα άξζξα 258 θαη 260, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 52, 215, 216 παξάγξαθνο 8, 217 θαη 218 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ (A8-0361/2015), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 ειήθζεζαλ 2 714 αλαθνξέο, αξηζκφο πνπ ζεκαηνδνηεί 

πηψζε θαηά πεξίπνπ 6% ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ είραλ 

ππνβιεζεί ζην Κνηλνβνχιην 2 885 αλαθνξέο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 790 αλαθνξέο 

ραξαθηεξίζζεθαλ παξαδεθηέο θαη ε εμέηαζή ηνπο ζπλερίζηεθε· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη 1070 αλαθνξέο ραξαθηεξίζζεθαλ κε παξαδεθηέο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 817 

αλαθνξέο ραξαθηεξίζζεθαλ παξαδεθηέο θαη ε εμέηαζή ηνπο πεξαηψζεθε· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ζε 37 αλαθνξέο πξνβιήζεθαλ αληηξξήζεηο επί ησλ ζπζηάζεσλ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη νη αξηζκνί απηνί αληηζηνηρνχλ ζρεδφλ ζην δηπιάζην ησλ αλαθνξψλ πνπ 

ειήθζεζαλ ην 2009· ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ ππήξμε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ελ ιφγσ αλαθνξψλ· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζθνπφο ηεο εηήζηαο έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαθνξψλ είλαη λα παξνπζηάζεη κηα αλάιπζε ησλ αλαθνξψλ πνπ ειήθζεζαλ ην 2014 

θαη λα ζπδεηήζεη πηζαλέο βειηηψζεηο σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζρέζεηο κε ηα άιια 

ζεζκηθά φξγαλα· 

Γ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ πνπ ειήθζεζαλ είλαη ρακειφο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο ΔΔ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε κεγάιε 

πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ εμαθνινπζεί λα αγλνεί ηελ χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππνβνιήο αλαθνξάο, ή ηελ ελδερφκελε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο σο κέζνπ 
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πνπ εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη απαζρνινχλ ηνπο πνιίηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, αλ θαη 

νξηζκέλνη πνιίηεο ηεο ΔΔ γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξάο, ππάξρεη πάληα 

επξεία ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΔ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πςειφ αξηζκφ κε παξαδεθηψλ αλαθνξψλ πνπ ειήθζεζαλ (39,4%)· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνζήθνπζα επεμεξγαζία ησλ αλαθνξψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο έρεη θαίξηα ζεκαζία πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί φηη ην δηθαίσκα 

ππνβνιήο αλαθνξάο γίλεηαη ζεβαζηφ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλαθέξνληεο είλαη 

ζπλήζσο πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη ελεξγά γηα ηε βειηίσζε θαη ηε κειινληηθή 

επεκεξία ησλ θνηλσληψλ καο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εκπεηξία ησλ ελ ιφγσ πνιηηψλ 

φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ αλαθνξψλ ηνπο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε κειινληηθή 

ηνπο άπνςε γηα ην επξσπατθφ εγρείξεκα· 

Δ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 πεξαηψζεθε ε εμέηαζε 1 887 αλαθνξψλ, 1 070 εθ ησλ 

νπνίσλ ραξαθηεξίζηεθαλ κε παξαδεθηέο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αξηζκφο απηφο 

ζπληζηά αχμεζε θαηά 10% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2013, νπφηε θαη πεξαηψζεθε ε 

εμέηαζε 1 723 αλαθνξψλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ εθπξνζσπνχληαη απφ ην κφλν ζεζκηθφ 

φξγαλν ηεο Έλσζεο πνπ εθιέγεηαη άκεζα απφ ηνπο ίδηνπο, ήηνη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην δηθαίσκα ππνβνιήο αλαθνξάο ηνπο δίλεη ηελ 

επθαηξία λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εθιεγκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ, θαη ην πλεχκα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο 

πνιίηεο, πξέπεη πάληα λα ηίζεληαη ζην επίθεληξν ηνπ έξγνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, πξηλ απφ νηνδήπνηε άιιν ζέκα ή θξηηήξην 

απνδνηηθφηεηαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πθηζηάκελν επίπεδν δηαζέζηκσλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηε κνλάδα αλαθνξψλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζεκειησδψλ απηψλ αξρψλ· 

Ζ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην δηθαίσκα ππνβνιήο αλαθνξάο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ πνιηηψλ θαη κφληκσλ 

θαηνίθσλ ηεο Έλσζεο, εθφζνλ ππάξρεη έλαο αλνηρηφο, δεκνθξαηηθφο θαη δηαθαλήο 

κεραληζκφο, ρσξίο απνθιεηζκνχο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαθνξψλ, κε 

ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην δηθαίσκα ππνβνιήο αλαθνξάο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην δηθαίσκα ππνβνιήο αλαθνξάο ζηνρεχεη, παξάιιεια κε ηνλ 

Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθνδηαρείξηζεο απφ πιεπξάο 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ ή εζληθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλαθνξέο παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο 

λνκνζέηεο θαη ηα εθηειεζηηθά φξγαλα ηφζν ζε επίπεδν Έλσζεο φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά πηζαλά θελά ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλαθνξέο κπνξνχλ λα απνηεινχλ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε 
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γηα ηελ πζηέξεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλαθνξέο πνπ δηαβηβάζηεθαλ ζηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ 

απνδείρζεθαλ ζπρλά ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαη ζπλέβαιαλ άκεζα ζηηο λνκνζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο άιισλ επηηξνπψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ηνπο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εμαζθάιηζε ηνπ δένληνο ζεβαζκνχ ηνπ ζεκειηψδνπο 

δηθαηψκαηνο ππνβνιήο αλαθνξάο δελ απνηειεί επζχλε κφλν ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, 

αιιά ζα πξέπεη λα απνηειεί θνηλή πξνζπάζεηα φισλ ησλ επηηξνπψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

θαζψο θαη ησλ άιισλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ ζα 

πξέπεη λα πεξαηψλεηαη ε εμέηαζε θακίαο αλαθνξάο φζν αλακέλεηαη ελεκέξσζε απφ 

άιιεο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ πξέπεη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο ψζηε 

λα αμηνπνηήζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα πξνλφκηά ηεο θαη ηα γεληθά θαη εηδηθά εξγαιεία 

ησλ επηηξνπψλ, φπσο νη πξνθνξηθέο εξσηήζεηο ή ηα ζχληνκα ςεθίζκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβάιεη δηάθνξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο θαη κφληκνπο 

θαηνίθνπο, βάζεη ησλ αλαθνξψλ πνπ ιακβάλεη, πξνσζψληαο ηα ζηελ νινκέιεηα ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θάζε αλαθνξά πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη λα δηεθπεξαηψλεηαη 

πξνζεθηηθά, απνηειεζκαηηθά, γξήγνξα, κε δηαθάλεηα θαη κεκνλσκέλα, θαηά ηξφπνλ 

ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαθνξψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη θάζε αλαθέξσλ πξέπεη λα ιακβάλεη απάληεζε, 

εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη είηε νη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ πεξάησζε ηεο εμέηαζεο ηεο αλαθνξάο είηε ηα κέηξα ζπλέρεηαο, 

εθηέιεζεο θαη παξαθνινχζεζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη απαξαίηεηε ε βειηίσζε 

ηνπ ζεζκηθνχ ζπληνληζκνχ κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ζε ελσζηαθφ, εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα ηα δεηήκαηα πνπ 

ζίγνληαη ζηηο αλαθνξέο· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε 

δηεθπεξαίσζε ησλ αλαθνξψλ αθφκε θαη ζην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα κεηαμχ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ πεξηφδσλ θαη ησλ επαθφινπζσλ αιιαγψλ ζην πξνζσπηθφ· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην γεγνλφο φηη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ δελ επηβαξχλεηαη κε άζηνρε δαπάλε ρξφλνπ ζε κε 

παξαδεθηέο ή κε αηηηνινγεκέλεο αλαθνξέο απνβαίλεη θπξίσο πξνο φθεινο ησλ 

παξαδεθηψλ θαη βάζηκσλ αλαθνξψλ· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλαθέξνληεο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη δεφλησο ζρεηηθά κε 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κηα αλαθνξά ραξαθηεξίδεηαη κε παξαδεθηή· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλαθνξέο ζπδεηνχληαη ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαθνξψλ θαη φηη νη αλαθέξνληεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε θαη έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα παξνπζηάζνπλ ηηο αλαθνξέο ηνπο καδί κε αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 

λα ζπκβάινπλ έηζη ελεξγά ζην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, παξέρνληαο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη ζηνπο ηπρφλ παξηζηάκελνπο εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ην 2014, 127 αλαθέξνληεο παξέζηεζαλ θαη ζπκκεηέζρνλ ζηηο 
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ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνζνζηφ απηφ 

άκεζεο ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζρεηηθά ρακειφ θαη πξέπεη λα απμεζεί, κεηαμχ άιισλ κε 

ηε ρξήζε κέζσλ εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο θαη κε έλαλ ζρεδηαζκφ πνπ ζα επηηξέπεη 

ζηνπο αλαθέξνληεο λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή 

Αλαθνξψλ· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, πνιιέο θνξέο κεηά ηε δεκφζηα ζπδήηεζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, νη αλαθνξέο παξακέλνπλ αλνηθηέο ελ αλακνλή πεξαηηέξσ 

ζπλέρεηαο θαη ελεκέξσζεο, ήηνη πξφζζεησλ εξεπλψλ ηεο Δπηηξνπήο ή 

θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ, ή ζπγθεθξηκέλσλ αληαιιαγψλ κε ηηο εκπιεθφκελεο 

εζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο αξρέο· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απαηηείηαη αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ζπλεδξηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηείηαη επξχ θάζκα ζεκάησλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα θάζε ζπδήηεζεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπληνληζηψλ ησλ πνιηηηθψλ νκάδσλ έρνπλ 

θαίξηα ζεκαζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ νκαινχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 

έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα δηαηίζεηαη επαξθήο 

ρξφλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ βαζίδνληαη ζε 

γξαπηέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθνκίδνπλ νη αλαθέξνληεο θαη ζηηο πξνθνξηθέο θαη 

νπηηθναθνπζηηθέο εηζεγήζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, νη νπνίεο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο Δπηηξνπήο, ησλ θξαηψλ κειψλ, ηνπ 

Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή ή άιισλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζσκάησλ· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα έρνπλ ηε δένπζα θαη 

ελδειερή αληηκεηψπηζε ζε φιε ηε δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαθνξά· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα απαηηεί δηαθνξεηηθά ζηάδηα, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ πνιινχο γχξνπο ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αλαθέξνληα θαη 

απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη ηηο νηθείεο εζληθέο αξρέο· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα γηα ην παξαδεθηφ ησλ αλαθνξψλ θαη 

δπλάκεη ηεο πλζήθεο θαη ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, νη αλαθνξέο πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνχ (άξζξν 215 ηνπ Καλνληζκνχ), 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην αληηθείκελν ηεο αλαθνξάο πξέπεη λα εκπίπηεη ζηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Έλσζεο θαη λα αθνξά άκεζα ηνλ αλαθέξνληα, ν νπνίνο πξέπεη λα 

είλαη πνιίηεο ηεο Έλσζεο ή λα θαηνηθεί κφληκα ζε απηή· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, σο εθ 

ηνχηνπ, νξηζκέλεο αλαθνξέο θεξχζζνληαη κε παξαδεθηέο επεηδή δελ πιεξνχλ απηά ηα 

ηππηθά θξηηήξηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απφθαζε επί ηνπ παξαδεθηνχ 

αληαπνθξίλεηαη θπξίσο ζηα ελ ιφγσ λνκηθά θαη ηερληθά θξηηήξηα θαη δελ πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη απφ πνιηηηθέο απνθάζεηο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθηπαθή πχιε γηα 

ηηο αλαθνξέο κπνξεί λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξνρή ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη θαζνδήγεζεο πξνο ηνπο αλαθέξνληεο φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα γηα ην παξαδεθηφ ησλ αλαθνξψλ· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πιένλ πξνβιέπεηαη εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ αλαθνξψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα παηδηά, δεδνκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε επεμεξγαζίαο ησλ 

ελ ιφγσ θαθέισλ απνηειεί ηδηαίηεξα ζνβαξφ πιήγκα γηα ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ αλαθνξψλ νη πνιίηεο ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα 
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παξαθνινπζνχλ ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη απηφ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ λα ιεηηνπξγνχλ σο ρξήζηκε πεγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην δίθαην ηεο ΔΔ θαη ηηο παξαβηάζεηο ηνπ, πξάγκα πνπ έρεη 

κεγάιε ζεκαζία ζε ζέκαηα φπσο ην πεξηβάιινλ, ε εζσηεξηθή αγνξά, ε αλαγλψξηζε 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ν ηνκέαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηάζεζε κηαο αλαθνξάο ζπκπίπηεη ζπρλά κε ηελ 

ηαπηφρξνλε ππνβνιή θαηαγγειίαο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα λα απνθαζίζεη λα θηλήζεη δηαδηθαζία επί παξαβάζεη ή λα αζθήζεη πξνζθπγή 

θαηά παξάιεηςεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (βιέπε ηελ 23ε 

έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο 

(COM/2006/0416)) θαηαδεηθλχνπλ φηη ην έλα ηέηαξην, αλ φρη ην έλα ηξίην, ησλ 

αλαθνξψλ θαη θαηαγγειηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ην 2014, ζπλδένληαη κε δηαδηθαζίεο επί 

παξαβάζεη ή απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ θίλεζε ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο 

ππνβνιήο αλαθνξάο επηηξέπεη επηπιένλ έιεγρν ηνπ δηεξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ αξκφδησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ πξέπεη λα πεξαηψλεηαη ε 

εμέηαζε κηαο αλαθνξάο φζν ηειεί ππφ δηεξεχλεζε απφ ηελ Δπηηξνπή· 

ΚΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο αλαθέξνληεο 

αθνξνχλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, φπσο ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία (ηδίσο ηα 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ησλ απνβιήησλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ θαη κεγάια έξγα 

ππνδνκψλ θαη αλάπηπμεο), ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα (ηδίσο ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζέκαηα κεγάιεο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ην έλα 

ηέηαξην ηνπ επξσπατθνχ εθινγηθνχ ζψκαηνο δειψλεη φηη πάζρεη απφ θάπνηνπ βαζκνχ 

δηαηαξαρή ή αλαπεξία), ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ, ηηο δηαθξίζεηο, ηε 

κεηαλάζηεπζε, ηελ απαζρφιεζε, ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε δηαηιαληηθή εηαηξηθή 

ζρέζε ζπλαιιαγψλ θαη επελδχζεσλ (ΣΣΗΡ), ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, ηελ 

απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία· 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ εγθαηληάζηεθε, 

κε θαζπζηέξεζε ελφο έηνπο, ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2014 γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηε κέρξη 

ηφηε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ππνβνιήο αλαθνξψλ ζηελ πχιε Europarl θαη φηη 

ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο αλαθνξάο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δσή ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ε ελ ιφγσ δηαδηθηπαθή πχιε, ε νπνία δελ είλαη αθφκε πιήξσο ιεηηνπξγηθή, 

ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε πνπ ζα θαιχςεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αλαθνξάο θαη ζα πξνζθέξεη έλα 

αξηηφηεξν δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ επηζπκνχλ λα 

ππνβάινπλ αλαθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ηεο 

πνξείαο ησλ αλαθνξψλ ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρνπλ 

εληνπηζηεί δηάθνξεο αλεπάξθεηεο, ηδίσο ζηε ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο, νη νπνίεο 

ππνβαζκίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο πχιεο σο δεκφζηνπ κεηξψνπ αλαθνξψλ θαη φηη ην δεχηεξν 

ζηάδην, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ επίιπζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ, ζα έπξεπε λα 

έρεη ήδε νινθιεξσζεί· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πχιε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο θαη φηη ζα ιεηηνπξγεί σο ειεθηξνληθφο θαηάινγνο (φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
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άξζξν 216 παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλνληζκνχ) πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα 

ππνβάιινπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ αλαθνξέο θαη λα πξνζζέηνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο 

ππνγξαθή ζηηο αλαθνξέο πνπ ππνβάιινπλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηφρνο απηήο ηεο 

λέαο πχιεο είλαη λα απμεζνχλ ε δηαθάλεηα θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

λα βειηησζνχλ νη δηνηθεηηθέο πηπρέο, πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ αλαθεξφλησλ, ησλ 

βνπιεπηψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθηπαθή πχιε ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη ην εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα απμεζεί ε δηαθάλεηα ζηε 

δηαδηθαζία ησλ αλαθνξψλ, ζα βειηησζεί ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζα  

επαηζζεηνπνηεζνχλ νη πνιίηεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ λα ηνπο βνεζά λα βξνπλ ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπο· ηνλίδεη φηη 

πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα ηνλσζεί πεξαηηέξσ ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο· 

Λ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επξσπατθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν 

πνπ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ 

ΔΔ, νη δπλαηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη, γηα λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, ην κέζν απηφ ζα πξέπεη βειηησζεί πεξαηηέξσ, ηα επίπεδα 

εθπξνζψπεζεο – θαη νη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ – ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη απνιχησο ζεβαζηφ θαη λα εθαξκφδεηαη απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά 

φξγαλα (πξσηίζησο απφ ηελ Δπηηξνπή)·  

ΛΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ζπλερίδεη λα επηδεηθλχεη δσεξφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή πξσηνβνπιία 

πνιηηψλ θαη φηη γλσξίδεη φηη απαηηείηαη έλαο λένο θαλνληζκφο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

ηέινο ζηηο πνιπάξηζκεο ειιείςεηο, εκπφδηα θαη αδπλακίεο θαζψο θαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, θαζψο θαη φηη απαηηνχληαη 

κεραληζκνί γηα ηε δξνκνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε κηαο επξσπατθήο 

πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή ππνγξαθψλ·  

ΛΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηξία ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ 

αξηζ. 211/2011, ηελ 1ε Απξηιίνπ 2012, ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ζεσξεί αλαγθαίν λα 

αμηνινγεζεί ε εθαξκνγή ηνπ ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ αδπλακίεο θαη λα πξνηαζνχλ 

βηψζηκεο ιχζεηο γηα ηελ ηαρεία αλαζεψξεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπ· 

ΛΓ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δεκφζηεο αθξνάζεηο πνπ δηνξγαλψζεθαλ γηα επηηπρεκέλεο 

πξσηνβνπιίεο ζηέθζεθαλ κε επηηπρία θαη φηη ε εκπινθή θαη ε ζπκκεηνρή ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ σο ζπλδεδεκέλεο επηηξνπήο ζηηο αθξνάζεηο ηεο επξσπατθήο 

πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ εθηηκήζεθε πνιχ, ηφζν απφ ηνπο βνπιεπηέο φζν θαη απφ ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ππνζηεξίδεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη ζέηεη ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία πνπ έρεη απνθνκίζεη απφ ην 

έξγν ηεο κε ηνπο πνιίηεο ζηελ ππεξεζία απηνχ ηνπ ζηφρνπ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

αλακέλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη ζπγθεθξηκέλε ζπλέρεηα, κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο, ζε θάζε επηηπρή επξσπατθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ· 

ΛΓ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ,ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ θαη ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο 

γξακκαηείαο ηεο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία απνζηνιή ελεκέξσζεο γηα ηηο αλαθνξέο 
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πνπ ηεινχζαλ ππφ δηεξεχλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

κειινληηθά ζα δηελεξγεζνχλ απνζηνιέο ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειεο αλαθνξέο· 

ΛΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ην 2016, νη απνζηνιέο ελεκέξσζεο αλακέλεηαη φηη ζα 

επαλέιζνπλ ζηνλ ζπλήζε αξηζκφ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ εηδηθφ πξνλφκην ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ θαη ζεκειηψδεο θνκκάηη ηνπ έξγνπ ηεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο αξρέο ησλ νηθείσλ θξαηψλ κειψλ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη κέιε ησλ ελ ιφγσ αληηπξνζσπεηψλ ζπκκεηέρνπλ ζε ηζφηηκε βάζε ζε φιεο ηηο 

ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ· 

ΛΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ είλαη ππφινγε έλαληη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 

Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εμέηαζε ησλ 

θαηαγγειηψλ ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο γηα θξνχζκαηα θαθνδηαρείξηζεο ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ 

εθπνλεί επίζεο εηήζηα έθζεζε κε βάζε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Δπξσπαίνπ 

Γηακεζνιαβεηή· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ην 2014, ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ζπκκεηείρε 

ελεξγά θαη άκεζα ζηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ηνπ Δπξσπαίνπ 

Γηακεζνιαβεηή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ε θ. Emily O'Reilly επαλεθιέρηεθε 

ζηε ζέζε ηνπ Γηακεζνιαβεηή γηα πεληαεηή ζεηεία κέζα απφ κηα εθινγηθή δηαδηθαζία 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε απνηειεζκαηηθφ θαη δηαθαλή ηξφπν· 

ΛΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ 

Γηακεζνιαβεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, επηηξνπέο αλαθνξψλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ, φπνπ απηέο ππάξρνπλ, θαη φηη πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ε ζεκαζία ηεο 

ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ αλαθνξψλ ζηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ηεο ελίζρπζήο 

ηνπο, εάλ ππάξρνπλ ήδε, θαη ηεο βειηίσζεο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο· 

1. επηζεκαίλεη ην έξγν πνπ πξέπεη λα επηηειεί ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ, θαζηζηψληαο 

δπλαηή ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο Έλσζεο ζηελ 

πξνάζπηζε θαη ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο 

εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ ηεο ΔΔ, δεδνκέλνπ φηη κε ηηο αλαθνξέο απηέο γίλνληαη 

γλσζηέο νη αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ιχζεο ζηηο λφκηκεο αηηηάζεηο 

ηνπο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο·  επαλαιακβάλεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ ζπληνληζκνχ κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ζε ελσζηαθφ, εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη κε άιινπο νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίδνληαη άκεζα ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηηο αλαθνξέο· 

2. ππνγξακκίδεη φηη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ, σο ζεκείν επαθήο γηα ηνπο πνιίηεο, ν 

Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο θαη ε επξσπατθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ κπνξνχλ λα 

ζπλαπνηειέζνπλ έλα ζχλνιν βαζηθψλ εξγαιείσλ γηα λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη φηη πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθαλήο θαη ελδεδεηγκέλε 

πξφζβαζή ηνπο ζηα εξγαιεία απηά, θαζψο θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ· 

ππνγξακκίδεη ηελ επζχλε ησλ ελ ιφγσ εξγαιείσλ φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο 

επξσπατθήο ηζαγέλεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ· δεηεί απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ λα ιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξν ππφςε ην έξγν πνπ επηηειεί ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο· ζεσξεί 

ιππεξφ ην γεγνλφο φηη δελ πθίζηαληαη πεξηζζφηεξνη κεραληζκνί άκεζεο ζπκκεηνρήο 
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ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ· 

3. ππνγξακκίδεη φηη ε βειηησκέλε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

αξρέο ζε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ είλαη 

απαξαίηεηε κε ζηφρν ηελ επαλαζχλδεζε κε ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ· ζεκεηψλεη φηη ε ζπλεξγαζία εληζρχεηαη κέζσ ηεο 

πξννξαηηθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα ζεζκηθά επίπεδα θαη έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζίγνπλ νη αλαθέξνληεο· 

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ελίνηε νη εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

αξρέο δελ απνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηα ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ· 

4. πξνεηδνπνηεί γηα ηηο ζπλερηδφκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμέηαζε ησλ αλαθνξψλ ιφγσ 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε γξακκαηεία ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, γεγνλφο πνπ έρεη, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζαθή αληίθηππν ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ παξέρεηαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ αλαθνξψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ παξαδεθηνχ· ζεσξεί φηη νη ελ ιφγσ θαζπζηεξήζεηο δελ είλαη απνδεθηέο 

εθφζνλ ζθνπφο είλαη ε παξνρή άξηζησλ ππεξεζηψλ θαη φηη φρη κφλν ππνλνκεχνπλ ην 

απνηειεζκαηηθφ δηθαίσκα ππνβνιήο αλαθνξάο, αιιά βιάπηνπλ επίζεο ηελ αμηνπηζηία 

ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηα κάηηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ· 

παξαθηλεί ηηο αξκφδηεο πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξρέο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα βξνπλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ, θαηάιιειε ιχζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ αληαπνθξίλεηαη ζην πλεχκα ησλ 

πλζεθψλ· 

5. εθηηκά επηπιένλ φηη ην Κνηλνβνχιην έρεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη φηη δελ 

θαζπζηεξεί γηα αδηθαηνιφγεηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νχηε ν ραξαθηεξηζκφο ησλ κε 

παξαδεθηψλ ή κε βάζηκσλ αλαθνξψλ νχηε ε πεξάησζή ηνπο· ππνγξακκίδεη ελ 

πξνθεηκέλσ ηελ αλάγθε λα αηηηνινγείηαη δηεμνδηθά ζηνλ αλαθέξνληα ην κε παξαδεθηφ 

ή ε πεξάησζε ηεο αλαθνξάο σο κε βάζηκεο· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ θαη, εθφζνλ ρξεηαζηεί, ηηο επηηξνπέο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ, λα δηακνξθψζνπλ κε 

ζαθέζηεξν ηξφπν ηα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βάζηκνπ θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκνχ ηνπ παξαδεθηνχ, θαζψο θαη ηεο ζπλέρηζεο ή ηεο πεξάησζεο κηαο 

αλαθνξάο, θαη λα θξνληίζνπλ επηπιένλ ψζηε νη δπλεηηθνί αλαθέξνληεο λα έρνπλ ζαθή 

εηθφλα· 

7. ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Δπηηξνπή ζπκβάιινληαο ζηε 

εμέηαζε δεηεκάησλ πνπ ζίγνπλ νη αλαθέξνληεο θαη δεηά απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

παξαθνινπζεί, κε πξννξαηηθφηεηα θαη εγθαίξσο, νξηζκέλα έξγα γηα ηα νπνία νη 

αλαθέξνληεο θαηαγγέιινπλ φηη έρεη παξαβηαζηεί, ή ζα παξαβηαζηεί ζην κέιινλ, ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ επίζεκνπ ζρεδηαζκνχ· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή, σο ζεκαηνθχιαθα ησλ πλζεθψλ, λα παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο εζθαικέλεο κεηαθνξάο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζην εζληθφ δίθαην, ή κε 

κεηαθνξάο ηνπ, ηηο νπνίεο θαηαγγέιινπλ πνιιέο απφ ηηο αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 

ζην Κνηλνβνχιην· θαιεί επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα επηδεηθλχεη ελ πξνθεηκέλσ κηθξφηεξν 

δηζηαγκφ σο πξνο ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ επί παξαβάζεη· ππνγξακκίδεη φηη θαηά ηελ 

θίλεζε δηαδηθαζηψλ επί παξαβάζεη πξέπεη λα αλαηξείηαη ε εληχπσζε φηη ηα κεγάια 
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θξάηε κέιε ηπγράλνπλ επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

ελεκεξψλεη ζε ηαθηηθή βάζε ηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ γηα ηηο εμειίμεηο θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε έθβαζε ησλ δηαδηθαζηψλ επί παξαβάζεη πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε 

νηαδήπνηε αλαθνξά· 

8. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκκεηέρεη πιήξσο ζηελ φιε δηαδηθαζία ησλ αλαθνξψλ, 

ζπγθεθξηκέλα δηεμάγνληαο δηεμνδηθέο έξεπλεο επί ησλ παξαδεθηψλ ππνζέζεσλ πνπ ηεο 

ππνβάιινληαη, θαη, ελ ηέιεη, λα παξέρεη εγγξάθσο αθξηβείο θαη ελεκεξσκέλεο 

απαληήζεηο ζηνπο αλαθέξνληεο· αλακέλεη νη ελ ιφγσ απαληήζεηο λα αλαπηχζζνληαη 

πεξαηηέξσ ζηηο πξνθνξηθέο ζπδεηήζεηο επί ησλ δεηεκάησλ απηψλ ζηηο δεκφζηεο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ· ζεσξεί φηη, γηα ιφγνπο ζεζκηθήο αμηνπηζηίαο, ε 

Δπηηξνπή πξέπεη λα εθπξνζσπείηαη ζηηο ελ ιφγσ ζπδεηήζεηο απφ ππάιιειν θαηάιιειεο 

βαζκίδαο· 

9. δεηεί, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ζην πλεχκα ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, λα δηεπθνιχλεη ε Δπηηξνπή ηελ πξφζβαζε ζε 

έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πηινηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

ΔΔ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο ιεθζείζεο αλαθνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο 

εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ 

κειψλ, ηνπιάρηζηνλ φηαλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία· 

10. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνιεπηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο έγθαηξεο απνηξεπηηθήο 

δξάζεο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο φπνπ ππάξρνπλ βάζηκα ζηνηρεία φηη 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 δηεξεχλεζε πνιιψλ αλαθνξψλ, επηβάιινληαο 

πεξηνξηζκνχο γηα δηαδηθαζηηθνχο ιφγνπο· δηαθσλεί κε ηηο επαλαιακβαλφκελεο 

πξνηάζεηο γηα αξρεηνζέηεζε πνιιψλ θαθέισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο ρσξίο λα αλακέλεηαη ην απνηέιεζκα απφ ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

ζέηνπλ, θαη πηζηεχεη φηη ηνχην δελ ζπλάδεη κε ην πλεχκα ηνπ χςηζηνπ ξφινπ ηεο 

Δπηηξνπήο σο ζεκαηνθχιαθα ησλ πλζεθψλ· δεηεί αθφκα κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη 

ζπλαθφινπζε δξάζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ππνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

αλαθέξνληεο θαη ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ πηζαλέο παξαβηάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ απφ ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή, γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζε έγγξαθα, φπσο δηαζθαιίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε ηνπ Άαξρνπο· 

11. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή αληαπνθξίλεηαη ζε φιεο ηηο 

αλαθνξέο θαηά ηξφπν ελδειερή θαη πξννξαηηθφ θαη εληφο ηεο ζπληνκφηεξεο δπλαηήο 

πξνζεζκίαο·  

12.  δεηεί, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ θαη ηνπ ζεκαληηθνχ 

θφξηνπ εξγαζίαο ηεο πνπ νθείιεηαη ζηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο ρηιηάδεο πνιίηεο θαη 

θαηνίθνπο πνπ ππνβάιινπλ αλαθνξέο θάζε ρξφλν, λα απμεζεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πνπ δηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηεο· 

13. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο αιιεινγξαθίαο κε ηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο· 

14. ζεσξεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη 

ηηο ζπλαθείο επηηξνπέο ηνπο θαη κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα 
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ελζαξξχλνληαη νη αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ λα κεηαθέξνπλ ζην δίθαηφ ηνπο θαη λα 

εθαξκφδνπλ ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ κε πιήξε δηαθάλεηα· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε  κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαη δηαθαλέζηεξε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, θαη ελζαξξχλεη ηελ 

παξνπζία εθπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο· επηζεκαίλεη φηη είλαη 

αλαγθαίν λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

πςειφηεξνπ δπλαηνχ βαζκνχ ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο αθξνάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαθνξψλ ζηηο νπνίεο ην πεξηερφκελν ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη απαηηεί ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε 

πνπ πεξηέρεηαη ζηελ έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ γηα ην 2013 

(2014/2008 (ΗΝΗ)) ζρεηηθά κε ηε δξνκνιφγεζε εληζρπκέλνπ δηαξζξσκέλνπ δηαιφγνπ κε 

ηα θξάηε κέιε, ηδίσο κέζσ ηεο δηεμαγσγήο ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ κε κέιε ησλ 

εζληθψλ επηηξνπψλ αλαθνξψλ ή άιιεο αξκφδηεο αξρέο·  

15. θαιεί ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα ζεζκνζεηήζνπλ ηελ ππνρξέσζε ζχζηαζεο ιεηηνπξγηθψλ 

επηηξνπψλ αλαθνξψλ ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα, πξάγκα πνπ ζα βειηίσλε ζεκαληηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ κε ηα εζληθά 

θνηλνβνχιηα· 

16.  εθηηκά φηη έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία λα εληζρχζεη ε επηηξνπή ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο 

άιιεο επηηξνπέο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, δεηψληαο ηελ άπνςή ηνπο γηα ηηο αλαθνξέο, 

πξνζθαιψληαο ηα κέιε ηνπο ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ζπκκεηέρνληαο πεξηζζφηεξν ζην έξγν ηνπο σο γλσκνδνηηθή 

επηηξνπή γηα νξηζκέλεο εθζέζεηο, ηδίσο γηα ηηο εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νξζή 

κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ζηα θξάηε κέιε· δεηεί απφ ηηο 

αξκφδηεο επηηξνπέο λα ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηηο αλαθνξέο πνπ ηνπο δηαβηβάδνληαη 

θαη λα παξέρνπλ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή εμέηαζε ησλ 

αλαθνξψλ· 

17. ππνγξακκίδεη ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ σο επηηξνπήο 

ειέγρνπ, ε νπνία πξέπεη λα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε κεηαθνξά ζην εζληθφ 

δίθαην θαη ηελ εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν ζηα θξάηε 

κέιε· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε γηα πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο νινκέιεηαο θαη γηα εληνλφηεξε επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηηο 

αλαθνξέο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, ηελ νπνία δηαηχπσζε ζην ςήθηζκά ηνπ ζρεηηθά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ θαηά ην έηνο 2013
1
· 

18. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη δελ παξέρεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο αλαθέξνληεο ε δπλαηφηεηα 

λα εθζέζνπλ απεπζείαο ην δήηεκά ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ, ελ κέξεη ειιείςεη 

ρξφλνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ειιείςεη αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηε γξακκαηεία ηεο 

επηηξνπήο· δεηεί λα βειηησζνχλ νη πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ εηδνπνηνχληαη νη 

αλαθέξνληεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αλαθνξψλ ηνπο θαη γηα ηελ εμέηαζή ηνπο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αλαθνξψλ· ζηεξίδεη ηελ επξχηεξε ρξήζε ηεο ηειεδηάζθεςεο ή νηνπδήπνηε 

άιινπ κέζνπ επηηξέπεη ζηνπο αλαθέξνληεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, αθφκε θαη αλ δελ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο· 

19. δεηεί ηελ ηαρεία ζπγθξφηεζε αλεπίζεκνπ δηθηχνπ αλαθνξψλ εληφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

κε ηε ζπκκεηνρή βνπιεπηψλ πνπ εθπξνζσπνχλ θάζε επηηξνπή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0204. 
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πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν νκαιφο θαη απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αλαθνξέο, πξάγκα πνπ ζα βειηηψζεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππνβνιήο αλαθνξάο· 

20.  ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη ππφινηπεο επηηξνπέο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, κεηαμχ άιισλ εμεηάδνληαο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο 

δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηηο αλαθνξέο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αλαθνξέο σο πεγή πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην 

λνκνζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ· 

21. ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη ν Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ δελ έρεη 

εγθξηζεί απφ φια ηα θξάηε κέιε θαη φηη, γηα πνιινχο πνιίηεο, ε εθαξκνγή ηνπ 

απνδείρζεθε ειάρηζηα ζαθήο θαη, ζε νξηζκέλν βαζκφ, απνγνεηεπηηθή· εθθξάδεη επίζεο 

ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ δελ έρεη εγθξίλεη αθφκα ηελ Δπξσπατθή χκβαζε 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΔ, θαη φηη 

δελ παξέρεηαη ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο επαξθέο επίπεδν ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηφ ην πιαίζην· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ 

απζηεξή εξκελεία ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε απεπζχλνληαη ζηα ζεζκηθά 

φξγαλα, ηα ινηπά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο, ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, θαη ζηα θξάηε κέιε, κφλνλ φηαλ εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο· 

ππελζπκίδεη φηη ε Δπηηξνπή δειψλεη ζπρλά αδπλακία παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, φηαλ ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα, 

επηθαινχκελε ην άξζξν 51 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ· ηνλίδεη φηη νη 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ ζπρλά ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ επηηξεπηνχ βάζεη ησλ 

απζηεξά λνκηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα θαηαβάιιεη 

κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ θαη λα 

αλαδεηήζεη κηα λέα πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 51· 

22. ππνγξακκίδεη ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ επηηειεί ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία· ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηηο θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο επηηξνπήο ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή έθζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο
1
· επηζεκαίλεη φηη ην ελσζηαθφ πιαίζην πξέπεη λα δηαζέηεη 

επαξθείο πφξνπο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο· δεηεί, ελ πξνθεηκέλσ, λα 

εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ θαη ηεο γξακκαηείαο ηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξεί ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ λα εθπιεξψλεη ζσζηά ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ηεο ξφιν· 

δεηεί ηνλ δηνξηζκφ ππαιιήινπ πνπ ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία·  ηνλίδεη ηελ πξνζπκία ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαθνξψλ λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε άιιεο λνκνζεηηθέο επηηξνπέο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην δίθηπν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία· θαηαγξάθεη ηελ 

αλάγθε λα θαηαβάιεη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο θαη λα 

αλαιάβεη πεξαηηέξσ δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φπσο δξάζεηο 

κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηαρείαο θχξσζεο ηεο πλζήθεο ηνπ Μαξαθέο· 

                                                 
1
 Δγθξίζεθε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ΟΖΔ ζηε δέθαηε ηέηαξηε ζχλνδφ ηεο (17 Απγνχζηνπ-4 επηεκβξίνπ 2015)· 

Βιέπε: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%

2f1&Lang=en 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
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23. αλαγλσξίδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ απνδνθηκαζία ησλ πνιηηψλ γηα ηε δηαηιαληηθή 

εηαηξηθή ζρέζε ζπλαιιαγψλ θαη επελδχζεσλ (TTIP) θαη ηηο αδηαθαλείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φπσο επηζεκαίλεηαη 

ζε πνιπάξηζκεο αλαθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ην 2014· ηνλίδεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα 

εθαξκφζεη ε Δπηηξνπή επεηγφλησο ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπαίαο 

Γηακεζνιαβήηξηαο· 

24.  επηζεκαίλεη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ΣΣΗΡ, ζηελ νπνία, φπσο επηζεκάλζεθε ζε 

πνιπάξηζκεο αλαθνξέο, απνξξίπηεη ηνλ κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ 

επελδπηψλ θαη θξάηνπο (ISDS), θαη εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ απφξξηςε ηεο 

Πξσηνβνπιίαο Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ θαηά ηεο ΣΣΗΡ· 

25. ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη νξηζκέλα θξάηε κέιε δελ έρνπλ θπξψζεη αθφκε ηε 

χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη θαιεί 

ηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε λα ηελ ππνγξάςνπλ θαη λα ηελ θπξψζνπλ ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ· 

26. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ππνγξάςνπλ θαη λα θπξψζνπλ ην πξναηξεηηθφ 

πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία· 

27. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ππνγξάςνπλ θαη λα θπξψζνπλ ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε 

ηε πλζήθε ηνπ Μαξαθέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε δεκνζηεπκέλα έξγα 

γηα ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε ή ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξφβιεκα αλάγλσζεο εληχπσλ· 

28. επηζεκαίλεη ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζε νξηζκέλεο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ην 

έξγν ηεο δηεξεχλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ελδερφκελσλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ζηα 

Καλάξηα Νεζηά· αλαγλσξίδεη φηη νη αλαθέξνληεο πνπ αληηηάρζεθαλ ζην έξγν γηα 

πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ απνζαθήληζε ηνπ δηαιφγνπ· 

αλαγλσξίδεη φηη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα παξακέλνπλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο 

αλαθέξνληεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αδπλακία ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα 

απηφ· δηαπηζηψλεη φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο αλαθνξέο αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ, ηελ αζθαιή πδξνδφηεζε, ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ηελ πδξαπιηθή 

ξσγκάησζε θαη ηελ πξνζηαζία δσηθψλ εηδψλ· 

29. ηνλίδεη ηνλ πςειφ αξηζκφ αλαθνξψλ πνπ απνξξίπηνπλ ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο 

πδξαπιηθήο ξσγκάησζεο γηα ηελ εμφξπμε αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ απφ ην ππέδαθνο θαη 

νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ ηηο δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ηερληθήο· 

30. θαηαγγέιιεη ηδίσο ηελ πξαθηηθή ηνπ «θαηαθεξκαηηζκνχ» ησλ ππνζέζεσλ, ε νπνία 

παξαηεξείηαη θαηά θφξνλ φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ ή δξαζηεξηφηεηεο 

γεψηξεζεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν πνιπάξηζκσλ αλαθνξψλ πεξηβαιινληηθνχ 

ραξαθηήξα· 

31. επηζεκαίλεη ηηο αλεζπρίεο αλαθεξφλησλ ζρεηηθά κε εηθαδφκελεο πεξηπηψζεηο αδηθίαο 

πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην πιαίζην δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ππνζέζεηο 

δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ γνλέσλ ζηηο νπνίεο αλέθπςαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επηκέιεηα αλειίθσλ θαη εμαλαγθαζηηθέο πηνζεζίεο· παξαηεξεί, ελ πξνθεηκέλσ, φηη ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε, ζηελ πεξίπησζε ζπδχγσλ δηαθνξεηηθήο ηζαγέλεηαο, αζθνχληαη 
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ζπρλά δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθφηεηαο ππέξ ηνπ γνλέα πνπ θαηάγεηαη απφ ην θξάηνο κέινο 

ζην νπνίν δηεμάγνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαηά ηνπ κε ππεθφνπ ηνπ θξάηνπο 

απηνχ, γεγνλφο πνπ έρεη ζνβαξέο θαη ζπρλά δξακαηηθφηαηεο επηπηψζεηο ζηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ· ππνγξακκίδεη φηη έρεη ιάβεη θαηαγγειίεο γηα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία 

εκπιέθνληαη δηάθνξα θξάηε κέιε (Γεξκαλία (ηδίσο ζε ζρέζε κε πεξηζηαηηθά πνπ 

αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο γεξκαληθήο ππεξεζίαο πξνζηαζίαο αλειίθσλ), Γαιιία, 

Κάησ Υψξεο, ινβαθία, Γαλία) θαη ε Ννξβεγία, θαη ραηξεηίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ 

επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ Βξπμειιψλ ΗΗα εληφο ηνπ 2016· ηνλίδεη φηη, ην 

2015, δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ κηα λέα νκάδα εξγαζίαο, 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ παξνρή ηαρείαο θαη ζπλεθηηθήο αληαπφθξηζεο ζε απηέο ηηο 

αλεζπρίεο, ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηεξεπλεηηθή επίζθεςε γηα λα εξεπλήζεη 

θαηαγγειίεο απηνχ ηνπ είδνπο επί ηφπνπ· 

32. επηζεκαίλεη ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αλαθνξψλ πνπ ειήθζεζαλ θαη νη νπνίεο 

θαηαγγέιινπλ ζε έληνλν χθνο θαη πξνεηδνπνηνχλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο, εκπνξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ησλ κεηαλαζηψλ· ηνλίδεη ηελ ππνρξέσζε πνπ ππέρνπλ φια ηα ζεζκηθά φξγαλα, ινηπά 

φξγαλα θαη νξγαληζκνί ηεο ΔΔ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Frontex, λα εμαζθαιίδνπλ αλά 

πάζα ζηηγκή, ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ δξάζεο ηνπο, ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ· 

33.  ραηξεηίδεη ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν «Δπξσπατθφ θφξνπκ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ» 

πνπ δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν, απφ ην 2007, κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο θαη έρεη 

σο ζηφρν ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ δξάζεσλ ηεο ΔΔ· ζεκεηψλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηάινγν απηφ είλαη 

εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ, ζπλήγνξνη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, ε Δπηηξνπή 

ησλ Πεξηθεξεηψλ, ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ην πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο, ε UNICEF θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο· 

34.  ππνγξακκίδεη ηελ πνιπκνξθία ησλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζηηο αλαθνξέο ησλ πνιηηψλ, 

φπσο ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, ε εζσηεξηθή αγνξά, ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία,νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 

νη κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο, ε 

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, νη κεηαθνξέο, ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ θαη νη δηαθξίζεηο·  

δεηεί πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ κέζσ ηνπ δηνξηζκνχ 

εζσηεξηθψλ εηζεγεηψλ γηα ηηο ζεκαληηθέο πνιηηηθέο ηηο νπνίεο ζίγνπλ νη αλαθέξνληεο· 

δεηεί λα δηαηεζνχλ πεξηζζφηεξνη πφξνη ζηε γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηελ εληαηηθή θαη εθηεηακέλε ππνβνιή 

αλαθνξψλ· 

35. εθηηκά φηη ε δηνξγάλσζε δεκφζησλ αθξνάζεσλ ζπληζηά ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζίγνπλ νη πνιίηεο· επηζπκεί λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή 

ζηηο δεκφζηεο αθξνάζεηο πνπ δηνξγαλψζεθαλ κε ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ζε 

απάληεζε ζηελ επξσπατθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ «Σν λεξφ είλαη αλζξψπηλν 

δηθαίσκα», θαη κε ηελ Δπηηξνπή Ννκηθψλ Θεκάησλ γηα ηελ επξσπατθή πξσηνβνπιία 

πνιηηψλ «Έλαο απφ εκάο»· εθηηκά φηη ε επξσπατθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ είλαη έλα 

εξγαιείν πνπ πξνάγεη ηε δηεζληθή, ζπκκεηνρηθή θαη αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία θαη 

ην νπνίν, θαηά ηελ έγθξηζε ελφο λένπ θαλνληζκνχ, κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο πνιίηεο 
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λα ζπκκεηέρνπλ πην άκεζα ζηε ράξαμε, ηελ αλάδεημε θαη ηελ ηεξάξρεζε πξνβιεκάησλ 

πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ· 

επαλαιακβάλεη ηε δέζκεπζή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη πξνδξαζηηθά ζηε δηνξγάλσζε 

δεκφζησλ αθξνάζεσλ γηα επηηπρεκέλεο πξσηνβνπιίεο· δεζκεχεηαη λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα, ζε ζεζκηθφ επίπεδν, ζηε βειηίσζε απηήο ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δένπζαο λνκνζεηηθήο ζπλέρεηαο φπνπ ελδείθλπηαη· επηθξνηεί ηε 

ρξήζε ραξαθηεξηζηηθψλ πξφζβαζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία ζηηο αθξνάζεηο, φπσο ε 

νζφλε κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία· 

36. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ απφθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο ιηγνζηέο επηηπρείο 

επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ, θαζψο θαη γηα ην γεγνλφο φηη δελ δφζεθε επαξθήο 

ζπλέρεηα ζην κφλν κέζν δηεζληθήο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ ΔΔ· 

37. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ςεθηζκάησλ πνπ εγθξίζεθαλ ην 2014 κε ηε 

κνξθή εθζέζεσλ, φπσο ε έθζεζε ηνπ 2013 γηα ηελ ηζαγέλεηα ηεο ΔΔ «Πνιίηεο ηεο ΔΔ: 

ηα δηθαηψκαηά ζαο, ην κέιινλ ζαο»
1
, ε νπνία άλνημε ηνλ δηάινγν ζρεηηθά κε ηελ 

ελαξκφληζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ 

εθιέγεζζαη· εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ην 2013
2
, θαζψο θαη ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 

2015 ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή 

θαηά ην 2013
3
, φζνλ αθνξά θπξίσο ηε ζπκθσλία γηα ηε Γηαηιαληηθή Δηαηξηθή ρέζε 

Δκπνξίνπ θαη Δπελδχζεσλ (ΣΣΗΡ)· 

38. ραηξεηίδεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα ζπλερίζεη ην 2014 ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

είρε δξνκνινγήζεη ην 2013 ζην πιαίζην ηνπ «Δπξσπατθνχ Έηνπο Πνιηηψλ», δίλνληαο 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο επξσπατθέο εθινγέο (πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 22 έσο 

ηηο 25 Μαΐνπ 2014)· επηθξνηεί ηε βνχιεζε ηεο Δπηηξνπήο λα ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο 

γηα ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ηελ πξνζπκία ηεο λα παξέρεη ελ 

πξνθεηκέλσ πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο γηα ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο θαη γηα ηνπο δεκνθξαηηθνχο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ηα ππεξαζπίδνληαη· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζην ζέκα ησλ επξσπατθψλ 

εθινγψλ, δεδνκέλνπ φηη ζε πνιιά θξάηε κέιε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο ηνπ 

2014 ήηαλ ρακειφηεξν απφ 50%· 

39. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ έρεη κηα πιήξσο 

ιεηηνπξγηθή πχιε ζην Γηαδίθηπν, κέζσ ηεο νπνίαο νη αλαθέξνληεο κπνξνχλ πξάγκαηη  

λα εγγξάθνληαη, λα ππνβάιινπλ αλαθνξέο, λα ηειεθνξηψλνπλ ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, 

λα ππνζηεξίδνπλ ηηο παξαδεθηέο αλαθνξέο, λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

αλαθνξέο θαη λα ιακβάλνπλ απηφκαηεο εηδνπνηήζεηο γηα αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

αλαθνξάο ηνπο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ, θαζψο επίζεο λα έξρνληαη 

ζε άκεζε επαθή κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΔ γηα λα έρνπλ ζαθή θαη απεπζείαο 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ δεηεκάησλ πνπ εγείξνπλ ζηηο αλαθνξέο ηνπο· 

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηε κε ηήξεζε ηνπ αλακελφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο θαη γηα ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα αλακελφκελα ραξαθηεξηζηηθά δελ 

                                                 
1
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έρνπλ νινθιεξσζεί· παξνηξχλεη ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα λα επηηαρχλνπλ ηε 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

ελαπνκεηλάλησλ ζηαδίσλ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηε δηφξζσζε ηπρφλ πθηζηάκελσλ 

ειιείςεσλ· επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αλαθνξάο· 

40. δεηεί απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη ηηο αξρέο ζε 

θαηψηεξν επίπεδν ζηα θξάηε κέιε πνπ δηαζέηνπλ αληίζηνηρα φξγαλα θαηαγγειηψλ, λα 

πηνζεηήζνπλ κηα θνηλή πξνζέγγηζε κε ζθνπφ λα πιεξνθνξνχληαη κε απφιπηε ζαθήλεηα 

νη πνιίηεο ζε πνην επίπεδν θαη ζε πνηα αξρή κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηηο αλαθνξέο 

ηνπο·   

41. δεηεί ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαθνξψλ, κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο επάξθεηαο, 

δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο ζπζζψξεπζεο αλαθνξψλ θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπο· ζεσξεί φηη ε πξνζήθνπζα επεμεξγαζία θαη 

εμέηαζε ησλ αλαθνξψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή επαξθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο αλαθέξνληεο, έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεζκψλ κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ επξσπατθψλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ· 

42. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί κηα πην επνηθνδνκεηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ 

κέζα απφ ηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ κε ηε δηνξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηα θξάηε κέιε· 

43. ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ δηθηχνπ SOLVIT, ην νπνίν ζε ηαθηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα απνθαιχπηεη θαη ιχλεη πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο·  παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα αλαβαζκίζεη απηφ ην 

εξγαιείν, λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ζην ζχλνιν 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ SOLVIT θαη λα παξέρεη ηαθηηθή 

ελεκέξσζε ζηα κέιε ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνβιεζείζεο 

αλαθνξέο· 

44.  ηνλίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ κε ηα άιια 

φξγαλα θαη θνξείο ηεο ΔΔ θαη κε ηηο εζληθέο αξρέο ζηα θξάηε κέιε· εθηηκά φηη ε 

βειηίσζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηα θξάηε κέιε, ηδίσο κε 

ηηο επηηξνπέο αλαθνξψλ ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, έρεη θαίξηα ζεκαζία· ζπληζηά ζηα 

θνηλνβνχιηα φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ δελ ην έρνπλ πξάμεη κέρξη ζηηγκήο λα 

ζπγθξνηήζνπλ επηηξνπέο αλαθνξψλ· ζεσξεί φηη ε επίζθεςε αληηπξνζσπείαο ηεο 

επηηξνπήο αλαθνξψλ ηνπ ζθνηζέδηθνπ θνηλνβνπιίνπ ζηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ, ζηηο 2 

Γεθεκβξίνπ 2014, απνηειεί παξάδεηγκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη φηη εηαηξηθέο 

ζρέζεηο απηνχ ηνπ είδνπο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ηελ 

απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε εκπεηξηψλ θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο γηα κηα 

ζπζηεκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαβίβαζε ησλ αλαθνξψλ ζηα αξκφδηα φξγαλα· 

45. ππνγξακκίδεη φηη ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα 

ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ· πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ 

πξνδξαζηηθφ ξφιν απαληψληαο ζε αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

ηήξεζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο, ελψ απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ παξνπζία 

θαη ηελ ελεξγφ ζπλεξγαζία εθπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 
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Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ· ππνγξακκίδεη ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ε 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δηεξεπλεηηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα (18 έσο 20 επηεκβξίνπ 

2013) γηα ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ· 

46. ππελζπκίδεη φηη νη δηεξεπλεηηθέο επηζθέςεηο απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

εξγαιεία δηεξεχλεζεο πνπ δηαζέηεη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο 

θαλφλεο, παξφιν πνπ ην 2014 δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία ηέηνηα επίζθεςε· ζεσξεί 

απαξαίηεην λα κε ζηακαηά ε δηεθπεξαίσζε αλαθνξψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο 

απαξαίηεηεο δηεξεπλεηηθέο επηζθέςεηο, νχηε ζην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ εθινγψλ θαη ηεο 

ζχζηαζεο ηνπ λένπ Κνηλνβνπιίνπ, θαη θαιεί ηηο επηηξνπέο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα 

ιάβνπλ ηα δένληα κέηξα· ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν νη απνζηνιέο ελεκέξσζεο λα 

νδεγνχλ ζε ζαθείο ζπζηάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

αλαθεξφλησλ· αλακέλεη λα ζπλερηζηεί απφ ην 2016 ε ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ φζνλ αθνξά ηηο δηεξεπλεηηθέο επηζθέςεηο· 

47. θαιεί ηελ Διιάδα λα ιάβεη ππφςε ηηο ζπζηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ έθζεζε ηεο 

δηεξεπλεηηθήο επίζθεςεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ θαη ηνπο ρψξνπο 

δηάζεζεο απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ειέγρεη πξνζεθηηθά κε πνηνλ 

ηξφπν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ· 

δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ· 

48. απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ παξνπζία θαη ηελ ελεξγφ ζπλεξγαζία εθπξνζψπσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ· επηθξνηεί θαη ελζαξξχλεη 

ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ησλ δεκφζησλ αξρψλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο κέινπο, 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ ελεξγφ ηνπο ζπλεξγαζία· ελζαξξχλεη φια ηα θξάηε κέιε λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία αλαθνξάο· 

49. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, 

φπσο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν 

Γηακεζνιαβεηψλ· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο άξηζηεο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 

Δπξσπαίαο Γηακεζνιαβήηξηαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ εληφο ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ· εθηηκά ηδηαίηεξα ηελ ηαθηηθή ζπλεηζθνξά ηεο Γηακεζνιαβήηξηαο ζηηο 

εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο· 

50.  πξνζβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο επηηξνπέο αλαθνξψλ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ, ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θνηλνβνπιίσλ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ 

κειψλ· δεζκεχεηαη λα παξάζρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε πνπ επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

ελέξγεηα απηή· 

51. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα θαη ηελ έθζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ζην πκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπαία Γηακεζνιαβήηξηα 

θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ζηηο επηηξνπέο αλαθνξψλ 

ηνπο θαη ζηνπο εζληθνχο δηακεζνιαβεηέο ηνπο ή παξφκνηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

ηφρνο ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ 2014 είλαη λα πξνζθέξεη κηα επηζθφπεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ. Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ δελ ζπλδέεηαη κε 

ην λνκνζεηηθφ πξφγξακκα ηεο Δπηηξνπήο αιιά θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη, 

αζθψληαο ην δηθαίσκα ππνβνιήο αλαθνξάο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θνηλνπνηνχλ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη λνκνζεηήκαηα ηεο ΔΔ. 

 

θνπφο ηεο εηήζηαο έθζεζεο είλαη λα δνζεί κηα αθξηβήο θαη πιήξεο εηθφλα ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηειεί ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ. Ζ έθζεζε παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί, έρνπλ πεξαησζεί ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία 

απφ ηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ, ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο θαη ηα δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη. Σα ελ 

ιφγσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ. ηα ζηνηρεία απηά πξνζηίζεληαη θαη άιιεο πηπρέο, φπσο νη 

ζρέζεηο κε ηα άιια επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο.  

 

Σν 2014, «Δπξσπατθφ Έηνο Πνιηηψλ», δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηηο επξσπατθέο εθινγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 22 έσο ηηο 25 Μαΐνπ. Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ζπγθξνηήζεθε ζε 

ζψκα ζηηο 17 Ηνπιίνπ 2014: ε Cecilia Wikström εμειέγε πξφεδξνο, ε Rosa Estaràs Ferragut 

εμειέγε πξψηε αληηπξφεδξνο, ε Roberta Metsola δεχηεξε αληηπξφεδξνο, ε Marlene Mizzi 

ηξίηε αληηπξφεδξνο θαη ν Pál Csáky ηέηαξηνο αληηπξφεδξνο. 

 

Το δικαίφμα αναθοράς ζηο Δσρφπαχκό Κοινοβούλιο: ακρογφνιαίος λίθος ηης 

εσρφπαχκής ιθαγένειας  
 

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαηνρπξψζεθε ην δηθαίσκα ππνβνιήο 

αλαθνξάο ζην Κνηλνβνχιην σο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο θαη σο 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 227 ηεο πλζήθεο, ην νπνίν νξίδεη φηη 

φινη νη πνιίηεο θαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο Έλσζεο, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά είηε γηα λνκηθά 

πξφζσπα, δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ, αηνκηθά ή απφ θνηλνχ κε άιινπο πνιίηεο ή πξφζσπα, 

αλαθνξά ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα θάζε ζέκα πνπ ππάγεηαη ζηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Έλσζεο θαη ην νπνίν ηνπο αθνξά άκεζα. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έλα 

εξγαιείν πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ζέζνπλ ελψπηνλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

ΔΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

 

Σα εηήζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνθαιχπηνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ δεηά ηε 

βνήζεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηθαηνζχλε, ην πεξηβάιινλ, ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ή ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Άιινη αλαθέξνληεο επηδηψθνπλ λα 

εηζαθνπζηνχλ νη πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη, 

ηέινο, άιινη θαηαθεχγνπλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα λα ακθηζβεηήζνπλ απνθάζεηο 

πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο εζληθέο αξρέο ή γηα λα θαηαγγείινπλ απνθάζεηο εζληθψλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ. Οξηζκέλνη αλαθέξνληεο θαηαγγέιινπλ αλεπάξθεηεο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

επξσπατθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο νθείινληαη είηε ζηελ πξνβιεκαηηθή κεηαθνξά ηεο ζην 

εζληθφ δίθαην είηε ζηε κε εθαξκνγή ή θαη ηελ παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο. 

 

Βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ην 2014 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έιαβε 2 714 
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αλαθνξέο, αξηζκφο πνπ ζεκαηνδνηεί κείσζε θαηά 6% ζε ζχγθξηζε κε ηηο 2 891 αλαθνξέο 

πνπ είραλ ππνβιεζεί ην 2013. πλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ 

θνξπθψζεθε ην 2013 θαη ην 2014 αιιά ε κηθξή κείσζε ην 2014 απνηππψλεη κηα λέα ηάζε, 

κεηά ηε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ αλαθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ. 

 

Σηαηιζηική ανάλσζη ηφν αναθορών ποσ σποβλήθηκαν ηο 2014 ζε ζύγκριζη με ηις 

αναθορές ηοσ 2013 

 

Έκβαζη ηφν αναθορών 

 

Έκβαζη ηφν αναθορών  Αριθμός 

αναθορών 

% Αριθμός 

αναθορών 

% 

 2014 2013 

Υαξαθηεξίζζεθαλ παξαδεθηέο 

θαη ε εμέηαζή ηνπο ζπλερίζηεθε 

790 29,1 1168 40,4 

Υαξαθηεξίζζεθαλ κε 

παξαδεθηέο 

1070 39,4 1046 36,2 

Υαξαθηεξίζζεθαλ παξαδεθηέο 

θαη ε εμέηαζή ηνπο πεξαηψζεθε 

817 30,1 677 23,4 

πζηάζεηο επί ησλ νπνίσλ 

πξνβιήζεθαλ αληηξξήζεηο 

37 1,4 0 0 

χλνιν θαηαγεγξακκέλσλ 

αλαθνξψλ 
2714 100 2891 100,0 

 Υαξαθηεξίζηεθαλ παξαδεθηέο 

θαη δηαβηβάζηεθαλ ζε άιια 

φξγαλα γηα γλσκνδφηεζε 

77 9,7 156 13,3 

Υαξαθηεξίζηεθαλ παξαδεθηέο 

θαη δηαβηβάζηεθαλ ζε άιια 

φξγαλα πξνο ελεκέξσζε 

380 48,1 404 34,5 

Υαξαθηεξίζηεθαλ παξαδεθηέο 

θαη δηαβηβάζηεθαλ ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα 

γλσκνδφηεζε 

688 87,0 1123 95,8 

 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη φζνλ αθνξά ην 59,6% πεξίπνπ ησλ αλαθνξψλ πνπ ειήθζεζαλ 

ην 2013, δειαδή 1 723 αλαθνξέο, ε εμέηαζε πεξαηψζεθε απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο, είηε 

επεηδή απηέο θξίζεθαλ κε παξαδεθηέο (36,2%) είηε επεηδή, αλ θαη παξαδεθηέο, ε εμέηαζή 

ηνπο πεξαηψζεθε ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε ησλ αλαθεξφλησλ γηα ηα δηάθνξα δεηήκαηα 

πνπ έζεηαλ ή αθνχ δηαβηβάζηεθαλ πξνο ελεκέξσζε ζε άιιεο αξκφδηεο θνηλνβνπιεπηηθέο 

επηηξνπέο (23,4%). Οη αλαθνξέο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ παξαδεθηέο αλέξρνληαη ζε 1 168 

(40,4%) θαη ην 95,6% απηψλ ησλ αλαθνξψλ δηαβηβάζηεθαλ γηα γλσκνδφηεζε ζηελ Δπηηξνπή 

(1 119).  

 

2013  2014 

Έκβαζη 
Αριθμός 

αναθορών 
Ποζοζηό 

 
Έκβαζη 

Αριθμός 

αναθορών 
Ποζοζηό 

Υαξαθηεξίζζ 1844 63,8  Υαξαθηεξίζζεθ 1607 59,2 
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εθαλ 

παξαδεθηέο 
αλ παξαδεθηέο 

Υαξαθηεξίζζ

εθαλ κε 

παξαδεθηέο 
1047 36,2 

 Υαξαθηεξίζζεθ

αλ κε 

παξαδεθηέο 
1070 39,4 

πλνιηθφο 

αξηζκφο  
2891 100 

 Ζ απφθαζε 

εθθξεκεί 
37 1,4 

   
 πλνιηθφο 

αξηζκφο 
2714 100 

 

 

Σν 2014, ε εμέηαζε ηνπ 69,5% ησλ αλαθνξψλ πνπ ειήθζεζαλ (1 887 αλαθνξέο) πεξαηψζεθε 

ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, είηε επεηδή θξίζεθαλ κε παξαδεθηέο (39,4%) είηε επεηδή, 

κνινλφηη παξαδεθηέο, ε εμέηαζή ηνπο πεξαηψζεθε ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αλαθεξφλησλ ή αθνχ δηαβηβάζηεθαλ πξνο ελεκέξσζε ζε άιιεο αξκφδηεο θνηλνβνπιεπηηθέο 

επηηξνπέο (30,1%). Παξφιν πνπ ην πνζνζηφ ησλ αλαθνξψλ πνπ θξίζεθαλ κε παξαδεθηέο 

παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφ (θαηαγξάθνληαο κηθξή αχμεζε 3,2% ην 2014), φπσο επίζεο θαη 

ην πνζνζηφ ησλ αλαθνξψλ πνπ θξίζεθαλ παξαδεθηέο (θαηαγξάθεθε κηθξή κείσζε 4,6% ην 

2014), ππάξρεη ζαθήο δηαθνξά ζηηο απνθάζεηο πνπ έιαβαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ 

ηα δχν απηά έηε (2013 θαη 2014): ε απφθαζε λα απνζηαινχλ πιεξνθνξίεο ζηνπο 

αλαθέξνληεο θαη λα πεξαησζεί ε εμέηαζε ηεο αλαθνξάο απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεη ζαθή αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2013 (θαηά 11,3%). Όζνλ αθνξά 

ηε ζπλέρεηα πνπ δφζεθε ζηηο αλαθνξέο, δηαπηζηψλεηαη φηη απμήζεθαλ νη πεξηπηψζεηο 

δηαβίβαζεο ησλ αλαθνξψλ πξνο ελεκέξσζε (θαηά 13,6%) θαη κεηψζεθαλ ηφζν νη 

πεξηπηψζεηο δηαβίβαζήο ηνπο γηα γλσκνδφηεζε ζε άιιεο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο (θαηά 

3,6%) φζν θαη ηα αηηήκαηα γηα δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηελ Δπηηξνπή (θαηά 8,8%). 

 

Αριθμός αναθορών ανά τώρα 

 

ε ζχγθξηζε κε ην 2013, θαηαγξάθεθαλ νξηζκέλεο κεηαβνιέο ζηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ 

πξνέιεπζεο ησλ αλαθνξψλ ην 2014. Ζ Ηζπαλία εμαθνινπζεί λα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε 

ζέζε θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ρνπκαλία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (ην 2013 ηελ πέκπηε ζέζε θαηαιάκβαλε ε Γαιιία). 

Ζ Δζζνλία βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ θαηαιφγνπ, κεηά ην Λνπμεκβνχξγν, φπσο θαη 

πέξπζη. 

 

2013  2014 

Φώρα 
Αριθμός 

αναθορών 
% 

 
Φώρα 

Αριθμός 

αναθορών 
% 

Δπξσπατθή 

Έλσζε 
751 23,5 

 Δπξσπατθή 

Έλσζε 
908 28,9 

Ηζπαλία  453 14,2  Ηζπαλία  449 14,3 

Γεξκαλία 362 11,3  Γεξκαλία 271 8,6 

Ηηαιία 278 8,7  Ηηαιία 248 7,9 

Ρνπκαλία 223 7,0  Ρνπκαλία 199 6,3 

Γαιιία 129 4,0 
 Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
109 3,5 

Άιιε 1003 31,4  Άιιε 1071 34,0 

 

 
Αριθμός αναθορών ηο 2014 ανά τώρα 
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Κσριόηερα θέμαηα ηφν αναθορών 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην 2014 ε δηθαηνζχλε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε βαζηθή πεγή 

αλεζπρίαο ησλ αλαθεξφλησλ ελψ έπνληαη ην πεξηβάιινλ, ε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ε πγεία. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, ζε ζχγθξηζε 

κε ηα πξνεγνχκελα έηε, κεηψζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηζηξνθή πεξηνπζηψλ. 

 

 

 

2013  2014 

Θέμα  
Αριθμός 

αναθορών 
Ποζοζηό 

 
Θέμα  

Αριθμός 

αναθορών 
Ποζοζηό 

Γηθαηνζχλε 387 10,5  Γηθαηνζχλε 300 8,3 

Πεξηβάιινλ 361 9,8  Πεξηβάιινλ 284 7,8 

Θεκειηψδε 

δηθαηψκαηα 
268 7,2 

 
Δζσηεξηθή αγνξά 266 7,3 

Δζσηεξηθή αγνξά 223 6,0 
 Θεκειηψδε 

δηθαηψκαηα 
208 5,7 

Κνηλσληθά ζέκαηα 199 5,4  Τγεία 173 4,8 

Δθπαίδεπζε θαη 

πνιηηηζκφο 
141 3,8 

 
Κνηλσληθά ζέκαηα 158 4,4 

Τγεία 137 3,7  Μεηαθνξέο 117 3,2 

Απαζρφιεζε 117 3,2 
 Δθπαίδεπζε θαη 

πνιηηηζκφο 
113 3,1 

Μεηαθνξέο 107 2,9  Απαζρφιεζε 108 3,0 

Πεξηνπζίεο θαη 

επηζηξνθή ηνπο 
91 2,5 

 Πεξηνπζίεο θαη 

επηζηξνθή ηνπο 
55 1,5 
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Άιιν 1 669 45,1  Άιιν 1 - 844 50,9 

 

 

Γλώζζα αναθερόνηφν 

 

Παξαηεξνχληαη επίζεο πνιχ κηθξέο αιιαγέο σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ αλαθνξψλ αλά 

γιψζζα: ην 2014, φπσο θαη ην 2013, ηα γεξκαληθά θαη ηα αγγιηθά εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ ηηο δχν γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν νη αλαθέξνληεο, κε ηα ηζπαληθά 

θαη ηα ηηαιηθά λα αθνινπζνχλ ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζέζε αληίζηνηρα θαη ηε ρξήζε ηνπο λα 

απμάλεηαη, ηφζν πνζνζηηαία φζν θαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. Οη ηέζζεξηο απηέο γιψζζεο 

(DE, EN, ES θαη IT) αληηζηνηρνχλ ζην 72% ησλ αλαθνξψλ. 

 

Σα καιηέδηθα θαη ηα εζζνληθά θαηαιακβάλνπλ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο (θαη ζηηο δχν γιψζζεο 

αληηζηνηρεί απφ κία αλαθνξά). 

 

2013  2014 

Γλώζζα  
Αριθμός 

αναθορών 
Ποζοζηό 

 
Γλώζζα  

Αριθμός 

αναθορών 
Ποζοζηό 

Γεξκαληθά 701 24,2 
 Γεξκαληθ

ά 
607 22,4 

Αγγιηθά 525 18,2  Αγγιηθά 496 18,3 

Ηζπαληθά 442 15,3  Ηζπαληθά 456 16,8 

Ηηαιηθά 316 10,9  Ηηαιηθά 400 14,7 

Γαιιηθά 203 7,0  Γαιιηθά 151 5,6 

Ρνπκαληθά 166 5,7 
 Ρνπκαληθ

ά 
135 5,0 

Πνισληθά 131 4,5  Πνισληθά 105 3,9 

Άιιε 276 9,0  Διιεληθά 92 3,4 

    Άιιε 273 10 

 

Αριθμός αναθορών ηο 2014 ανά γλώζζα 
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Ιθαγένεια αναθερόνηφν 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηζαγέλεηα, νη Γεξκαλνί παξακέλνπλ νη πην ελεξγνί αλαθέξνληεο, 

αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο Ηζπαλνχο θαη ηνπο Ηηαινχο, φπσο θαη ην 2013. Οη ξνπκάλνη, νη 

βξεηαλνί θαη νη γάιινη αλαθέξνληεο θαηαηάζζνληαη ζηηο επφκελεο ζέζεηο. ηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο βξίζθνληαη νη Δζζνλνί θαη νη Λνπμεκβνχξγηνη, ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχλ ζπλνιηθά 

κφλν νθηψ αλαθνξέο ην 2014. 

 

2013  2014 
Δθνικόηηηα 

ηοσ βαζικού 

αναθέρονηος 

Αριθμός 

αναθορών 
Ποζοζηό  Δθνικόηηηα ηοσ 

βαζικού 

αναθέρονηος 

Αριθμός 

αναθορ

ών 

Ποζοζηό 

Γεξκαλία 649 22,4  Γεξκαλία 551 20,2 

Ηζπαλία 456 15,8  Ηζπαλία 468 17,1 

Ηηαιία 344 11,9  Ηηαιία 425 15,6 

Ρνπκαλία 213 7,4  Ρνπκαλία 196 7,2 

Γαιιία 152 5,3  Ζλσκέλν Βαζίιεην 143 5,2 

Πνισλία 143 4,9  Γαιιία 129 4,7 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
138 4,8 

 
Πνισλία 

123 4,5 

Διιάδα 113 3,9  Διιάδα 113 4,1 

Άιιε 800 23,6  Άιιε 574 21,9 
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Αριθμός αναθορών ηο 2014 ανά εθνικόηηηα 
 

 
 

Τρόπος σποβολής αναθορών  
 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αλαθνξψλ, παγηψλεηαη ε ηάζε πνπ είρε παξαηεξεζεί 

ην 2013: νη αλαθέξνληεο γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ελεξγνί θαη ππνβάιινπλ ηηο 

αλαθνξέο ηνπο θάλνληαο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ παξά ηεο παξαδνζηαθήο ηππνπνηεκέλεο 

επηζηνιήο (80% ησλ αλαθνξψλ πνπ ειήθζεζαλ ην 2014 απεζηάιεζαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ έλαληη 75,2% ην 2013). 

 

2013  2014 

Τρόπος 

σποβολής 

ηης 

αναθοράς 

Αριθμός 

αναθορών 
% 

 

Τρόπος σποβολής 

ηης αναθοράς 
Αριθμός 

αναθορών 
% 

ειεθηξνληθ

φ 

ηαρπδξνκεί

ν: 

2173 75,2 

 

ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν: 
2174 80 

Δπηζηνιή 718 24,8  Δπηζηνιή 540 20 
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Σρόπος σποβολής αναθορών ηο 2014  

 
 

Καηάζηαζη ηφν αναθορών 

 

ε φ, ηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ αλαθνξψλ, γηα ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ αλαθνξψλ 

(πνζνζηφ 80%), ε εμέηαζε πεξαηψλεηαη κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο παξαδεθηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιίγεο κφλν αλαθνξέο 

παξακέλνπλ ππφ εμέηαζε γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ εηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο αλαθνξέο απηέο αθνξνχλ ζέκαηα πνπ γηα ηα νπνία έρνπλ θηλεζεί δηαδηθαζίεο ελψπηνλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή είλαη θαηαγγειίεο γηα ηηο νπνίεο νη αλαθέξνληεο έρνπλ δεηήζεη 

ιεπηνκεξέζηεξε παξαθνινχζεζε (ζηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο 8εο θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, 

ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ δήηεζαλ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή κηα εηδηθή δηαδηθαζία 

«ζάξσζεο» γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε φισλ ησλ αλαθνξψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα εθθξεκνχλ 

επί πνιιέο θνηλνβνπιεπηηθέο πεξηφδνπο).  

 

Καηάζηαζη ηφν αναθορών 

Έηος Δκκρεμούν Έτοσν περαηφθεί 
2014 763 28,1% 1 925 70,9% 

2013 531 18.4% 2 360 81.6% 

2012 213 10.7% 1 773 89,3% 

2011 120 8,5% 1 294 91,5% 

2010 66 4,0% 1 590 96,0% 

2009 27 1,4% 1 897 98,6% 

2008 35 1,9% 1 848 98,1% 

2007 32 2,1% 1 474 97,9% 

2006 10 1,0% 1 011 99,0% 

2005 4 0,4% 1 012 99,6% 

2004 5 0,5 % 997 99,5% 

2003 0 0% 1 315 100% 
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2001 0 0% 1 132 100% 

2000 0 0% 908 100% 

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο 

ραξαθηεξίδνληαη κε παξαδεθηέο επεηδή νη αλαθέξνληεο εμαθνινπζνχλ λα ζπγρένπλ ηηο 

εζληθέο κε ηηο επξσπατθέο αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ κε ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, θαη θπξίσο κε ην Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Απηφ 

απνδεηθλχεη φηη πξέπεη λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ 

πνιηηψλ σο πξνο ηελ νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο αλαθνξάο θαη σο πξνο ην ηη κπνξνχλ 

λα επηηχρνπλ νη πνιίηεο φηαλ ππνβάιινπλ αλαθνξά ζην Κνηλνβνχιην. 

 

Ζ λέα δηαδηθηπαθή πχιε γηα ηηο αλαθνξέο πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 

βειηίσζε ην πξνγελέζηεξν ζχζηεκα ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο γηα ηηο αλαθνξέο πνπ 

βξίζθνληαλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε Europarl ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Οη πνιίηεο πνπ 

ππνβάιινπλ δηαδηθηπαθά αλαθνξέο ζε απηή ηε λέα δηαδηθηπαθή πχιε έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, κπνξνχλ 

λα εγγξάθνληαη, λα ππνβάιινπλ αλαθνξέο, λα ηειεθνξηψλνπλ ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο παξαδεθηέο αλαθνξέο, λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο αλαθνξάο ηνπο θαη λα εηδνπνηνχληαη γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

αλαθνξάο ηνπο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ.  Οη αλαθέξνληεο βξίζθνπλ 

επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ θαζψο θαη γηα ηηο πην άκεζεο 

δπλαηφηεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο ρξεζηκνπνηψληαο άιια δίθηπα πνπ βξίζθνληαη ζηε 

δηάζεζή ηνπο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε εζληθφ επίπεδν (SOLVIT, EU PILOT, ην 

δίθηπν ησλ επξσπατθψλ θέληξσλ ησλ θαηαλαισηψλ, ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο, νη 

εζληθνί δηακεζνιαβεηέο ή νη επηηξνπέο αλαθνξψλ ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ). 

 

ηελ παξνχζα έθζεζε ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα κηα εληαία ππεξεζία εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο ε νπνία ζα κπνξεί λα ηνπο θαηεπζχλεη φηαλ 

αλαδεηνχλ ιχζεηο γηα εηθαδφκελεο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Ο ζηφρνο απηφο 

δηαηεξεί αθέξαηα ηε ζεκαζία ηνπ.  Ζ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο λα ζπγθεληξψζεη ηνπο 

επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο κεραληζκνχο ππνβνιήο παξαπφλσλ ζηε ζειίδα «Σα δηθαηψκαηά 

ζαο ζηελ ΔΔ» ηνπ ηζηνηφπνπ www.europa.eu κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ βήκα 

πξνφδνπ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ππάξμεη πην αλαιπηηθή θαη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

επίζεκσλ κεραληζκψλ (θαηαγγειίεο ζηελ Δπηηξνπή, αλαθνξέο ζην Κνηλνβνχιην, θαηαγγειίεο 

ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή) θαη ησλ αλεπίζεκσλ κεραληζκψλ (Solvit, ECC-net, FIN-Net 

θ.ιπ.). Οη πνιίηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνχ κπνξνχλ λα βξνπλ ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαδεηνχλ. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη άμηεο 

ζπγραξεηεξίσλ, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ αλάπηπμε ηεο δηθηπαθήο πχιεο «Your Europe» 

βειηηψζεθε ε πξφζβαζε, ε ελεκέξσζε θαη ε βνήζεηα πνπ παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ.  

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο ηνπ δηαδηθηπαθήο πχιεο ζηηο 19 

Ννεκβξίνπ 2014 ζεκείσζε πξφνδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, παξφιν πνπ πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ε ζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ 

δελ εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ππνδνρήο αιιά ζηελ ηέηαξηε ζειίδα: νη ρξήζηεο πξέπεη 

λα επηζθεθηνχλ πξψηα ηηο ζειίδεο «Σν Κνηλνβνχιην θαη εζείο» θαη «Φξφληηζε λα αθνχγεζαη» 

γηα λα θζάζνπλ ζηε ζειίδα ησλ αλαθνξψλ θαη λα βξνπλ ηνλ εηδηθφ ηζηφηνπν γηα λα 

ππνβάινπλ ηελ αλαθνξά ηνπο http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/el/main 

 

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/el/main
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Στέζεις με ηην Δσρφπαχκή Δπιηροπή 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξακέλεη ν θπζηθφο εηαίξνο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ αλαθνξψλ, αθνχ είλαη ππεχζπλε λα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ 

ζεβαζκφ ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο. Δλψ ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν 

νξγάλσλ, ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δνζεί απάληεζε ζε αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

– θαηά κέζνλ φξν ηέζζεξηο κήλεο – ζα πξέπεη λα κεησζεί. Δπίζεο, ζην πιαίζην κηαο θαιήο 

δηνξγαληθήο ζπλεξγαζίαο, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ γηα 

ηελ πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ επί παξαβάζεη πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε αλαθνξέο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αθξφαζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. Frans Timmermans, ζηηο 

7 Οθησβξίνπ 2014. ηηο απαληήζεηο ηνπ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθξφαζεο ελψπηνλ ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ, ν θ. Timmermans, νξηζζείο επίηξνπνο 

αξκφδηνο γηα ηηο δηνξγαληθέο ζρέζεηο θαη ηε δηνίθεζε, αλέιαβε ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ, θαζψο θαη ηε δέζκεπζε φηη ζα δηεξεπλήζεη 

ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ αλαθνξψλ ιφγσ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ. Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ αθξφαζε ηνπ 

επηηξφπνπ Navracsics (πεδία αξκνδηφηεηαο: εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφο, λενιαία θαη ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε), ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2014. 

 

Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ εθηίκεζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θ. Pascal Leardini, επηθεθαιήο ηεο 

δηεχζπλζεο Σ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014. Ο Pascal Leardini ππνγξάκκηζε φηη νη 

αλαθνξέο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή γηα λα δηαηππψζεη ηε γλψκε ηεο θαιχπηνπλ 

ηέζζεξα βαζηθά πεδία: ην πεξηβάιινλ, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε. Απαξίζκεζε ηα 

βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην πιαίζην απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, δειαδή ηελ αλάγθε 

λα ειέγρνληαη πεξηζζφηεξν απζηεξά νη αλαθνξέο πνπ θξίλνληαη παξαδεθηέο θαη 

απεπζχλνληαη ζηελ Δπηηξνπή, ηελ αλάγθε παξέκβαζεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ αξρψλ 

ηνπο, ηελ παξνπζία ππαιιήισλ ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ θαη ηέινο ηνλ κεγάιν αξηζκφ αλαθνξψλ πνπ εθθξεκνχλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη 

ζεκαληηθά ηνλ θφξην εξγαζίαο.  

 

Γηα λα βειηησζεί ε πθηζηάκελε ζηελή ζπλεξγαζία, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ, κεηαμχ άιισλ ηελ πξφζθιεζε ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηελ εληαηηθφηεξε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ 

πξνζθπγήο. 

 

Στέζεις με ηο Σσμβούλιο 

 

Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ επηθξνηεί ηελ παξνπζία ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ αιιά εθθξάδεη ηε ιχπε ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ε παξνπζία απηή δελ 

κεηαθξάδεηαη ζε κηα πην ελεξγφ ζπλεξγαζία, ε νπνία ζα επέηξεπε ηελ απεκπινθή αλαθνξψλ 

γηα ηηο νπνίεο ε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή· ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ 

επηθξνηεί, σζηφζν, ηηο πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ, φπσο ε Ηηαιία, ε Διιάδα θαη ε 

Ηζπαλία, πνπ παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο.  

 

Στέζεις με ηην Δσρφπαία Γιαμεζολαβήηρια – παραζηάζεις  
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Ζ θ. Emily O'Reilly πνπ εμειέγε γηα πξψηε θνξά ζην αμίσκα ηνπ Δπξσπαίνπ 

Γηακεζνιαβεηή ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013, επαλεμειέγε γηα λέα πεληαεηή ζεηεία ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2014, άζθεζε, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα έθζεζε, ηα θαζήθνληά ηεο κε 

ελεξγφ θαη ηζνξξνπεκέλν ηξφπν, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ πεξάησζε ησλ αλαθνξψλ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ εδξαίσζε 

επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο θαη ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ πνιηηψλ λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο έλαληη απηψλ ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ. 

 

Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ έρεη εμαηξεηηθέο δηνξγαληθέο ζρέζεηο κε ηελ Δπξσπαία 

Γηακεζνιαβήηξηα, ε νπνία εκθαλίζηεθε ελψπηφλ ηεο επαλεηιεκκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο, κεηαμχ άιισλ ζηηο 24 επηεκβξίνπ 2014 γηα λα παξνπζηάζεη ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο 

γηα ην 2013. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζήο ηεο, παξείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πνιηηψλ πνπ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ην 2013, ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξεπλψλ πνπ εθθξεκνχζαλ θαη πεξαηψζεθαλ εθείλν ην έηνο, ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ 

αθνξνχζαλ νη εθθξεκείο έξεπλεο, ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ, ην πνζνζηφ 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηακεζνιαβεηή θαη ηέινο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα 

παξάπνλα πνπ ειήθζεζαλ θαη ηηο έξεπλεο πνπ δξνκνινγήζεθαλ ζε θάζε ρψξα. Ζ Δπξσπαία 

Γηακεζνιαβήηξηα αλέδεημε ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο (δηαθάλεηα, εζηθά δεηήκαηα, ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Έλσζε, ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη λννηξνπία εμππεξέηεζεο) θαη 

παξνπζίαζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο γηα ην κέιινλ, θαη εηδηθφηεξα ηνπο βαζηθνχο άμνλεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο (επηπηψζεηο, ζπλάθεηα, πξνβνιή) θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

έξεπλεο πνπ ήηαλ ζε εμέιημε.  

 

Παξελέβε ζηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2014. ζην πιαίζην ηεο αθξφαζήο ηεο 

σο ππνςήθηαο δηακεζνιαβήηξηαο, ελψ, θαηά ηελ εθινγή ηεο ζηελ πεξίνδν ζπλφδνπ ηνπ 

Γεθεκβξίνπ, εθθψλεζε νκηιία ε νπνία έηπρε ζεξκήο επηδνθηκαζίαο  απφ ηνπο βνπιεπηέο. 

 

Σσνεργαζία με ηη Νομική Υπηρεζία ηοσ Κοινοβοσλίοσ  
 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ν θ. Antonio Caiola, πξντζηάκελνο κνλάδαο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, παξνπζίαζε ζπλνπηηθά ηε ζπλεξγαζία ηεο ππεξεζίαο ηνπ κε 

ηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ. Ζ Ννκηθή Τπεξεζία εθπξνζσπεί ην Κνηλνβνχιην ελψπηνλ 

νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ θαη πξνζθέξεη λνκηθή γλσκνδφηεζε ζε φια ηα φξγαλα ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ. Ο θ. Caiola αλαθέξζεθε εθηελψο ζηηο απνθάζεηο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ηηο αλαθνξέο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο.  Οη ππφ εμέηαζε ππνζέζεηο 

ππνδηαηξνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 

 Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηηο αλαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε παξαδεθηέο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ε ππφζεζε T-308/07 (Ingo-Jens Tegebauer θαηά Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ) είλαη ε ζεκαληηθφηεξε. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ απηήο ηεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο, θάζε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ην παξαδεθηφ ησλ 

αλαθνξψλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε θαη ζαθή αηηηνιφγεζε. Ζ ίδηα αξρή 

επαλαιήθζεθε θαη ζε κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο, φπσο ζηηο ππνζέζεηο T-280/09 (José 

Carlos Morte Navarro θαηά Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ) θαη T-160/10 (J θαηά 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ).  

 

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο ππνζέζεηο φπνπ ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ έιαβε 
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απφθαζε λα πεξαηψζεη ηελ εμέηαζε κηαο αλαθνξάο, κε πξνεμάξρνπζα ηελ ππφζεζε 

T-186/11 (Peter Schönberger θαηά Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ).  Ζ Δπηηξνπή είρε 

θξίλεη κία αλαθνξά παξαδεθηή, αιιά, ζηε ζπλέρεηα, ε γξακκαηεία πεξάησζε ηελ 

εμέηαζε ηεο αλαθνξάο θαη πξνψζεζε ην δήηεκα ζηε ΓΓ Πξνζσπηθνχ:  ε απφθαζε ηεο 

γξακκαηείαο ακθηζβεηήζεθε απφ ηνλ αλαθέξνληα θαη ην Πξσηνδηθείν εθηίκεζε φηη ε 

πξνζθπγή έπξεπε λα αθπξσζεί δεδνκέλνπ φηη ήηαλ αδχλαην λα ππάξμεη 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο.  Ζ άπνςε απηή επαλαιήθζεθε ζε άιιεο ππνζέζεηο, φπσο 

ζηελ ππφζεζε T-650/13 (Zoltán Lomnici θαηά Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ).   

 

 Μηα άιιε ζεκαληηθή γλσκνδφηεζε ππήξμε ζηελ ππφζεζε Schönberger (αξηζ. C-

261/13), ζηελ νπνία ν γεληθφο εηζαγγειέαο Jääskinen εξκήλεπζε ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά 

κε ην δηθαίσκα αλαθνξάο ππφ λέν πξίζκα, αλαθέξνληαο φηη ε Δπηηξνπή ζα κπνξνχζε 

λα απνθαζίζεη λα απνξξίςεη κηα αλαθνξά σο κε παξαδεθηή ρσξίο ν αλαθέξσλ λα 

δηαζέηεη δπλαηφηεηα πξνζθπγήο θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, ε νπνία αλέηξεςε  

πιήξσο ηελ απφθαζε Tegebauer. Απνκέλεη λα δηαπηζησζεί αλ ην Γηθαζηήξην ζα 

πηνζεηήζεη ηηο απφςεηο ηνπ γεληθνχ εηζαγγειέα ζε κειινληηθέο απνθάζεηο.   

 

Γιερεσνηηικές αποζηολές ποσ πραγμαηοποιήθηκαν ηο 2014 και επιζκέυεις άλλφν 

θεζμικών οργάνφν 

 

 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ δέρζεθε ηελ επίζθεςε 

αληηπξνζσπείαο ηεο επηηξνπήο αλαθνξψλ ηνπ ζθνηζέδηθνπ θνηλνβνπιίνπ. Ο θ. David 

Stewart, πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνξψλ ηνπ ζθνηζέδηθνπ θνηλνβνπιίνπ 

παξνπζίαζε ην έξγν ηεο επηηξνπήο ηνπ. Ζ επηηξνπή απηή ζπζηάζεθε ην 1999 σο 

κφληκε επηηξνπή ηνπ ζθνηζέδηθνπ θνηλνβνπιίνπ. Σν 2004, ε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ 

ζπζηήκαηνο ππνβνιήο αλαθνξψλ δηεπθφιπλε δηαδηθαζηηθά ηνπο πνιίηεο πνπ 

επηζπκνχζαλ λα ππνβάινπλ αλαθνξά. Σν ζθνηζέδηθν θνηλνβνχιην ήηαλ ην πξψην 

θνηλνβνχιην πνπ έζεζε ζε εθαξκνγή έλα ηέηνην ζχζηεκα. Ζ αλάπηπμε ελφο 

δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο είρε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αλαθνξψλ επεηδή δηαζθάιηζε ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηε 

δηαδηθαζία θαζνδεγψληαο ηνπο βήκα πξνο βήκα.  

 

 Σν 2014 δελ δηελεξγήζεθε θακία εξεπλεηηθή απνζηνιή εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, αιιά γηα ην 2015 έρνπλ πξνβιεθζεί απνζηνιέο 

ελεκέξσζεο (επίζθεςε ζηελ πδξνγξαθηθή ιεθάλε ηνπ Έβξνπ θαη γηα ηα δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην). 

 

Γημόζιες ακροάζεις για ηις πρώηες εσρφπαχκές πρφηοβοσλίες πολιηών  

 

 Ζ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο δηνξγάλσζε, ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2014, αθξφαζε κε 

ζέκα «Σν λεξφ είλαη αλζξψπηλν δηθαίσκα», ζην πιαίζην ηεο πξψηεο επξσπατθήο 

πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ. ηελ αθξφαζε ζπκκεηείραλ ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ θαη άιιεο 

δχν επηηξνπέο. Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ζεσξεί φηη ε επξσπατθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ 

απνηειεί λέν κέζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δεηεκάησλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ θαη έλα λέν κέζν ζπκκεηνρηθήο 

δεκνθξαηίαο ζε επξσπατθή θιίκαθα. θνπφο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη λα πξνζθέξεη 

ζηνπο πνιίηεο έλα κέζν ψζηε λα εηζαθνχνληαη θαη λα ππνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ζηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα. Άιινο ζηφρνο ηεο 
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επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ είλαη ε ελζάξξπλζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ δηαιφγνπ. 

Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ζεσξεί φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ αμηνπνηψληαο φια ηα κέζα πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ γηα λα ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ πνιηηψλ, ηδίσο κέζσ ηεο 

δηνξγάλσζεο δεκφζησλ αθξνάζεσλ. Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ππνζηεξίδεη απηή ηε 

δηαδηθαζία θαη ζέηεη ζηελ ππεξεζία απηνχ ηνπ ζηφρνπ ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία πνπ έρεη 

απνθνκίζεη κε ηνπο πνιίηεο. 

 

 ηηο 10 Απξηιίνπ 2014, ε Δπηηξνπή Ννκηθψλ Θεκάησλ δηνξγάλσζε δεκφζηα αθξφαζε 

γηα ηε δεχηεξε επξσπατθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ πνπ δξνκνινγήζεθε κε επηηπρία ππφ 

ηνλ ηίηιν «Έλαο απφ εκάο», ζηε δηνξγάλσζε ηεο νπνίαο ζπκκεηείρε ε Δπηηξνπή 

Αλαθνξψλ. 

 

 Μεηά απφ αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο πληαγκαηηθψλ 

Τπνζέζεσλ, αλαηέζεθε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ «Δπξσπατθή Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ: 

Πξψηα δηδάγκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο» γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη νξγαλσηέο θαηά ηε δξνκνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

επξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ πνιηηψλ (ΔΠΠ). ηε κειέηε απηή αλαιχνληαη νη πηζαλέο 

ιχζεηο θαη πξνηείλνληαη ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο 

πνιηηψλ σο απνηειεζκαηηθνχ εξγαιείνπ ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ο ζθνπφο, ηειηθά, είλαη ε ράξαμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ψζηε λα 

απνθηήζνπλ νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο ηα κέζα γηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

νηθνδφκεζε ηνπ κέιινληνο ηεο Δπξψπεο. Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη νξγαλσηέο θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε κηαο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ, λα κειεηεζνχλ νη ελδερφκελεο 

ιχζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ θαη λα πξνηαζνχλ 

ζπζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηεο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο 

πνιηηψλ (ΔΠΠ).  Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο αθνξνχλ ηνπο αθφινπζνπο 

ηνκείο: ην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο, ηελ θαηαρψξηζε ηεο ΔΠΠ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ζπιινγήο ππνγξαθψλ, ηε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ απφ ηνπο πνιίηεο, ηελ επαιήζεπζε ππνγξαθψλ απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ 

ππνβνιή ηεο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Οη 

πξαθηηθέο ζπζηάζεηο ηεο αθνξνχλ ηε δηάζεζε ηεο ππνδνκήο ΣΠ απφ ηελ Δπηηξνπή 

(πιηθφ θαη ινγηζκηθφ), ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ θαη ησλ άξζξσλ ηεο 

πλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε επίπεδν κεηάθξαζεο. 

 

 Οη νξγαλσηέο ηεο αλεπηηπρνχο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ κε ηίηιν «Σέινο 

ζηελ νηθνθηνλία ζηελ Δπξψπε: κηα επξσπατθή πξσηνβνπιία γηα ηελ απνλνκή 

δηθαησκάησλ ζηε Γε» ήζειαλ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ 

ζε απηή ηελ πξσηνβνπιία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 

218 ηνπ Καλνληζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επξσπατθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ εμεηάζηεθε 

ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ φπσο αθξηβψο ζα εμεηαδφηαλ κηα 

ζπλεζηζκέλε αλαθνξά. 

 

 

Σημανηικά θέμαηα ηο 2014 
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Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2009, ν Υάξηεο 

ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ απνηειεί πιένλ λνκηθά δεζκεπηηθφ κέζν. Με βάζε ηηο 

αλαθνξέο πνπ έρνπλ ιεθζεί, επηβεβαηψλεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα απηά ζπληζηνχλ, απφ θνηλνχ 

κε ηε δηθαηνζχλε, ηηο κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο ησλ αλαθεξφλησλ. Πξέπεη σζηφζν λα 

δηεπθξηληζηεί φηη ε ελζσκάησζε ηνπ Υάξηε ζην πξσηνγελέο δίθαην ηεο ΔΔ βαζίδεηαη ζηελ 

αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε κέιε είλαη νη εγγπεηέο ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ αξρψλ ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ. Ο Υάξηεο δεκηνπξγεί λέεο 

αξκνδηφηεηεο ηφζν γηα ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη αζθνχλ 

εθηειεζηηθφ ξφιν, φζν θαη γηα ηα θξάηε κέιε, ζε φ, ηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

ηεο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο νη δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε πξνζηαηεχνληαη πιένλ άκεζα 

απφ ηα επξσπατθά θαη εζληθά δηθαζηήξηα θαη πξσηνδηθεία. Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ εθηηκά φηη 

έρεη ζεκαζία λα νξηζηεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε.  

 

Γηθαηνζχλε θαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα  

 

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 ζπδεηήζεθαλ ηξηάληα πεξίπνπ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο 

δπζκελείο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη νξηζκέλνη πνιίηεο ζηε Γαλία. ε ζρεηηθή 

ζπλεδξίαζή ηεο, ε Δπηηξνπή επεζήκαλε ζηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ φηη ιφγσ ηεο κε 

ζπκκεηνρήο ηεο Γαλίαο ζηνλ ρψξν δηθαηνζχλεο ηεο ΔΔ θαη ζηα λνκηθά κέζα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ (φπσο ν «θαλνληζκφο Βξπμέιιεο ΗΗΑ»), ηα ελ ιφγσ κέζα 

δελ ηζρχνπλ γηα ηε Γαλία. Ο θαλνληζκφο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ (θαλνληζκφο Ρψκε ΗΗΗ) δελ ηζρχεη θαηαξρήλ γηα ηηο αηνκηθέο 

ππνζέζεηο.  Ζ Δπηηξνπή αλέιαβε ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, φπσο έλα δνθηκαζηηθφ 

ζρέδην γηα ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα έξγν 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε θαη 

απφ κηα κειέηε ζηελ νπνία ραξηνγξαθνχληαη νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε 

κέιε. Δπηπιένλ εθπνλνχληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο 

ησλ παηδηψλ.  

 

 Σνλ Μάξηην ηνπ 2014 ζπδεηήζεθαλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ νη αξρέο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ιφγσ εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθείαο θαη γιψζζαο, θαζψο θαη γηα ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ. πδεηήζεθαλ νη πξαθηηθέο ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

παηδηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηηο Κάησ Υψξεο, φπσο ηηο έρνπλ εθζέζεη νη 

αλαθέξνληεο απφ ηνπο νπνίνπο αθαηξέζεθε ε επηκέιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο είραλ δεηήζεη απφ ηελ Δπηηξνπή λα επαλεμεηάζεη θαη λα βειηηψζεη ην 

δίθαην γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ζηελ Έλσζε, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο 

ππνζέζεηο αθνξνχζαλ επξσπαίνπο πνιίηεο πνπ είραλ κεηαθηλεζεί καδί κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο γηα λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζε άιιν θξάηνο κέινο. Δπεηδή δελ 

ππάξρεη λνκνζεζία ηεο ΔΔ πνπ λα εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Υάξηεο ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ δελ είλαη εθαξκνζηένο. χκθσλα κε ηνλ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, ν Υάξηεο εθαξκφδεηαη ζηα θξάηε κέιε κφλνλ φηαλ απηά 

εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο. Σα κέιε πξνηείλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απνζηνιήο ελεκέξσζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

ηζρπξηζκνί ησλ αλαθεξφλησλ θαη λα δηνξγαλσζεί δεκφζηα αθξφαζε γηα ηα δεηήκαηα 

απηά ζηελ επφκελε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν. πκθσλήζεθε φηη ε απνζηνιή 

ελεκέξσζεο ζα πξαγκαηνπνηείην ην θζηλφπσξν ηνπ 2015 ελψ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 

ππνβιήζεθε ζηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ κειέηε ζρεηηθά κε ηελ πηνζεζία ρσξίο ηε 
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ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ, ζηελ νπνία εμεηάδνληαη ν λφκνο θαη νη πξαθηηθέο ζηελ 

Αγγιία θαη ηελ Οπαιία ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αλαιχνληαη επίζεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ ηα αγγιηθά δηθαζηήξηα ζηηο 

δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δεζκνχο κε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

θαη παξέρνληαη ζπζηάζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζε κειινληηθέο 

ππνζέζεηο. 

 

Σν πεξηβάιινλ  

 

 Δλδεηθηηθέο ηνπ είδνπο ησλ αλαθνξψλ πνπ ζπδήηεζε ε επηηξνπή ζηνλ ηνκέα απηφ 

ήηαλ νη αλαθνξέο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο ζην πιαίζην ησλ 

πεηξειατθψλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα λεζηά Fuerteventura θαη Lanzarote 

(Καλάξηα Νεζηά). χκθσλα κε ηνπο αλαθέξνληεο, ε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε κεγάινπ 

βάζνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεηζκηθέο δνλήζεηο ή δηαξξνέο πεηξειαίνπ, φηαλ 

κάιηζηα ηα Καλάξηα Νεζηά είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζε πεξηζηαηηθά πεηξειατθήο 

ξχπαλζεο ιφγσ ηνπ θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη 

ελαπφθεηηαη ζηηο εζληθέο αξρέο λα εθαξκφδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηε λνκνζεζία ηεο 

Έλσζεο, απνζνβψληαο επίζεο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  Σα ελ ιφγσ έξγα πεηξειατθψλ εξεπλψλ ππνβιήζεθαλ ζε εθηίκεζε 

επηπηψζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ, ζηελ νπνία εμεηάζηεθαλ ηα άκεζα θαη έκκεζα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα είρε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν γηα ην πεξηβάιινλ, θαη ε Δπηηξνπή 

δεζκεχζεθε λα ειέγρεη πνιχ πξνζεθηηθά ηνλ ζεβαζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο. 

 

Καιή δηαβίσζε ησλ δψσλ 

 

 Σνλ Απξίιην ηνπ 2014 ζπδεηήζεθε κηα αλαθνξά γηα ηελ θνπή ηεο νπξάο ησλ 

ρνηξηδίσλ ζηε Γαλία θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ δήηεζαλ απφ ην αξκφδην 

ηκήκα πνιηηηθήο λα δηελεξγήζεη ζπγθξηηηθή κειέηε γηα ηελ πξαθηηθή απηή ζηε Γαλία, 

ηε νπεδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γεξκαλία, ηηο Κάησ Υψξεο θαη ην Βέιγην. ηε 

κειέηε, ε νπνία ππνβιήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014, εμεηάζηεθαλ ηα δεηήκαηα πνπ 

ζίγνληαλ ζηελ αλαθνξά αξηζ.  0336/2012, ην λνκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ ρνίξσλ, ην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δψσλ ζε ζρέζε κε ηελ θνπή ηεο νπξάο κε βάζε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηα κέηξα 

πνπ είλαη ζε εμέιημε ή ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

νξζή εθαξκνγή ηεο νδεγίαο. 

 

Αλαπεξία 

 

 Πνιιέο αλαθνξέο καξηπξνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ην γεγνλφο φηη δελ απνιαχνπλ ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ιακβάλνπλ, 

επνκέλσο, πνιχ ζνβαξά ππφςε ηελ επζχλε πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε 

ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. Σν 2014, ε Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο 

θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ απνθάζηζε λα αλαζέζεη εηδηθφ ξφιν ζηελ Δπηηξνπή 

Αλαθνξψλ ζην πιαίζην ησλ ζπλεδξηάζεσλ πιαίζην ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ζηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  
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Σσμπέραζμα 

 

Ζ Δπηηξνπή αλαθήξπμε ην 2014 «Δπξσπατθφ Έηνο Πνιηηψλ» θαη έδσζε έκθαζε ζηηο 

επξσπατθέο εθινγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 22 έσο ηηο 25 Μαΐνπ. Σν Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ελζαξξχλνπλ ηνλ δηάινγν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

επηπέδσλ εμνπζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηελ αληηπξνζσπεπηηθή θαη ηε 

ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία. Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ην νπνίν 

ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ πνιίηε γηα λα ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν ζηελ επξσπατθή δεκνθξαηηθή 

δηαδηθαζία. Δπίζεο ελζαξξχλεη ηνλ δηάινγν, ελεκεξψλεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο επξσπαίνπο 

πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Ζ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ επηζπκεί λα πξνζθέξεη 

ζηνπο πνιίηεο άκεζε ζχλδεζε κε ηα ζεζκηθά φξγαλα, δηαζθαιίδνληαο φηη ηα ζεζκηθά φξγαλα 

εηζαθνχνπλ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ. 
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