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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2017 A8-0387/9 

Τροπολογία  9 

Margrete Auken 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

αναφορά θα έπρεπε να εξετάζεται με 

προσοχή και να τυγχάνει της δέουσας 

μεταχείρισης και ότι κάθε αναφέρων έχει 

το δικαίωμα να λάβει απάντηση από την 

Επιτροπή Αναφορών, που θα απαντά 

πλήρως στα θέματα που έχει θίξει, στο 

πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, το οποίο 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

αναφορά θα έπρεπε να εξετάζεται με 

προσοχή και να τυγχάνει της δέουσας 

μεταχείρισης και ότι κάθε αναφέρων έχει 

το δικαίωμα να λάβει μια πρώτη 

απάντηση από την Επιτροπή Αναφορών, 

που θα απαντά πλήρως στα θέματα που 

έχει θίξει, στο πλαίσιο της χρηστής 

διοίκησης, το οποίο κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να 

εξευρεθούν λύσεις, συχνά απαιτείται να 

δοθεί συνέχεια με περαιτέρω επικοινωνία 

και απαντήσεις έπειτα από την αρχική 

εξέταση των αναφορών ή την 

επικοινωνία με την Επιτροπή και τις 

εθνικές αρχές· 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Τροπολογία  10 

Margrete Auken 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τα κριτήρια καθορισμού του 

παραδεκτού των αναφορών όπως 

προκύπτουν αυτά από το άρθρο 227 ΣΛΕΕ 

και το άρθρο 215 του Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αναφορές 

πρέπει να πληρούν τις τυπικές 

προϋποθέσεις του παραδεκτού, πρέπει 

δηλαδή ο αναφέρων, ο οποίος είναι 

πολίτης της Ένωσης ή κατοικεί μόνιμα σε 

αυτή, να θίγεται από ζήτημα που εμπίπτει 

στους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης·  

λαμβάνοντας υπόψη ότι 459 αναφορές 

χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές διότι δεν 

πληρούσαν τις σχετικές τυπικές 

προϋποθέσεις·   

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τα κριτήρια καθορισμού του 

παραδεκτού των αναφορών όπως 

προκύπτουν αυτά από το άρθρο 227 ΣΛΕΕ 

και το άρθρο 215 του Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αναφορές 

πρέπει να πληρούν τις τυπικές 

προϋποθέσεις του παραδεκτού, πρέπει 

δηλαδή ο αναφέρων, ο οποίος είναι 

πολίτης της Ένωσης ή κατοικεί μόνιμα σε 

αυτή, να θίγεται από ζήτημα που εμπίπτει 

στους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές ότι οι 

εν λόγω τομείς δραστηριότητας 

υπερβαίνουν κατά πολύ την απλή 

συνάθροιση των αποκλειστικών 

αρμοδιοτήτων της ΕΕ· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι 459 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν 

μη παραδεκτές διότι δεν πληρούσαν τις 

σχετικές τυπικές προϋποθέσεις·  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Τροπολογία  11 

Margrete Auken 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  22α. θεωρεί ότι οι διερευνητικές 

αποστολές αποτελούν πολύ σημαντικό 

προνόμιο της Επιτροπής Αναφορών που 

της παρέχει τη δυνατότητα να έρχεται 

όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους 

πολίτες στους τόπους όπου ανακύπτουν οι 

ανησυχίες τους, και ότι οι αποστολές 

αυτές, επομένως, θα πρέπει να 

αξιοποιούνται στο έπακρο εντός της 

επιτροπής· εκφράζει τη λύπη του για την 

ακύρωση προγραμματισμένων 

διερευνητικών αποστολών και τις 

χαμένες ημέρες των σχετικών 

προπαρασκευαστικών εργασιών από τη 

γραμματεία της επιτροπής που αυτό 

συνεπάγεται· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω 

καταστάσεις συχνά έχουν επιπτώσεις όχι 

μόνο από διοικητικής ή δημοσιονομικής 

άποψης οι οποίες απορρέουν από ήδη 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες με χρήματα 

των φορολογουμένων, αλλά και όσον 

αφορά την αντίληψη των αναφερόντων, 

των αρμόδιων αρχών και άλλων πολιτών 

που εμπλέκονται στις προετοιμασίες για 

τις επιτόπιες επισκέψεις· θεωρεί ότι αυτό 

θέτει σε κίνδυνο την εικόνα της 

επιτροπής, του Κοινοβουλίου, και των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ συνολικά· 

προτείνει ότι θα πρέπει να επιτραπούν πιο 

ευέλικτοι κανόνες για την Επιτροπή 

Αναφορών όσον αφορά τις επιλέξιμες 
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ημερομηνίες και να της παρέχεται η 

δυνατότητα λήψης πιο έγκαιρων ad hoc 

αποφάσεων, έτσι ώστε οι διερευνητικές 

αποστολές της να μην συγκρούονται 

συστηματικά με εκείνες των εξωτερικών 

αντιπροσωπειών και προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίηση 

αυτών των αποστολών, με επαρκή 

παρουσία βουλευτών, όπως απαιτείται·  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Τροπολογία  12 

Margrete Auken 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. τονίζει το ευρύ φάσμα που 

καλύπτουν τα ζητήματα που εγείρονται 

στις υποβαλλόμενες αναφορές, από την 

εσωτερική αγορά, τη δικαιοσύνη, την 

ενέργεια και τις μεταφορές μέχρι τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, την υγεία, το 

περιβαλλοντικό δίκαιο, τις αναπηρίες και 

την καλή μεταχείριση των ζώων και τις 

διάφορες επιπτώσεις του Brexit στους 

πολίτες·  υπογραμμίζει την αύξηση κατά 

10 % του αριθμού αναφορών που 

ελήφθησαν το 2016 (1.569) και καλεί τα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 

στελεχώσουν επαρκώς τις αρμόδιες για τη 

διεκπεραίωση αναφορών υπηρεσίες, και 

ιδίως τη γραμματεία της Επιτροπής 

Αναφορών·  

25. τονίζει το ευρύ φάσμα που 

καλύπτουν τα ζητήματα που εγείρονται 

στις υποβαλλόμενες αναφορές, από την 

εσωτερική αγορά, τη δικαιοσύνη, την 

ενέργεια και τις μεταφορές μέχρι τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, την υγεία, το 

περιβαλλοντικό δίκαιο, τις αναπηρίες και 

την καλή μεταχείριση των ζώων και τις 

διάφορες επιπτώσεις του Brexit στους 

πολίτες· υπογραμμίζει την αύξηση κατά 10 

% του αριθμού αναφορών που ελήφθησαν 

το 2016 (1.569) και επαναλαμβάνει τις 

εκκλήσεις του προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα να στελεχώσουν επαρκώς τις 

αρμόδιες για τη διεκπεραίωση αναφορών 

υπηρεσίες, και ιδίως τη γραμματεία της 

Επιτροπής Αναφορών, προκειμένου να 

ενισχυθεί η απόδοση της επιτροπής· 

τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 

προσλήψεις πεπειραμένων υπαλλήλων 

χωρίς καθυστέρηση·  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/13 

Τροπολογία  13 

Margrete Auken 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 

τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων αναλύσεων 

σχετικά με τη συμμόρφωση των 

εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που διενεργούν τα κράτη μέλη 

με το δίκαιο της ΕΕ, όσον αφορά την άδεια 

για την υλοποίηση έργων υποδομής 

σχετικά με τα οποία οι πολίτες 

επισημαίνουν μέσω αναφορών σοβαρούς 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον·  

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 

τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων αναλύσεων 

σχετικά με τη συμμόρφωση των 

εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που διενεργούν τα κράτη μέλη 

με το δίκαιο της ΕΕ, όσον αφορά την άδεια 

για την υλοποίηση έργων υποδομής 

σχετικά με τα οποία οι πολίτες 

επισημαίνουν μέσω αναφορών σοβαρούς 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον· επιμένει ότι είναι σημαντικό 

οι αναλύσεις αυτές και οι πιθανές 

επακόλουθες ενέργειες από την Επιτροπή 

να εκτελούνται σε προορατική, εκ των 

προτέρων βάση προκειμένου να 

αποτρέπεται η μη αναστρέψιμη 

περιβαλλοντική υποβάθμιση, σύμφωνα με 

την αρχή της προφύλαξης·  

Or. en 

 

 


