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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία του κράτους δικαίου, ως προϋπόθεσης όχι μόνο για 

τη νομιμοποίηση οποιουδήποτε είδους διακυβέρνησης και για τη γνήσια δημοκρατία, 

στην οποία ειδικά μέτρα ευθυγραμμίζονται προς τους γενικούς καθιερωμένους κανόνες, 

αλλά και για την προβλεψιμότητα και την ορθότητα των αποφάσεων, καθώς και ως 

εγγύησης ότι οι πολίτες μπορούν, πλήρως και αποτελεσματικά, να απολαμβάνουν των 

δικαιωμάτων τους, όπως αυτά προβλέπονται από το νόμο· 

2. επισημαίνει ότι οι πολίτες, οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και οι επιχειρήσεις 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την διαδικασία των αναφορών, κυρίως για να 

επισημάνουν τη μη τήρηση από τις αρχές των κρατών μελών του δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε διάφορα επίπεδα και να εκφράσουν τα παράπονά τους επ’ αυτού , τα κύρια δε 

θέματα αναφέρονται στο περιβάλλον και στην εσωτερική αγορά και εν συνεχεία, στην 

ελεύθερη κυκλοφορία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το ζήτημα της ιθαγένειας· 

3. θεωρεί ότι πολλές αναφορές αναφέρονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 

ακόμη και όταν πρόκειται για περιπτώσεις όπου ο Χάρτης δεν εφαρμόζεται σε πράξεις 

των κρατών μελών, ενώ άλλες επικαλούνται τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή 

Ένωση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν 

παραπλανηθεί όσον αφορά το πραγματικό πεδίο εφαρμογής του Χάρτη, και θεωρεί ότι 

έχει υψηλή σημασία να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής και επιβολής του Χάρτη των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να εξηγηθεί δεόντως η 

αρχή της επικουρικότητας, βασικού πυλώνα της οικοδόμησης της ΕΕ, προκειμένου να μη 

δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ των πολιτών ως προς την εφαρμοσιμότητα του Χάρτη· 

4. τονίζει ότι, ενώ θεωρεί σωστή τη στάση της Επιτροπής, η οποία επισημαίνει το γεγονός 

ότι εναπόκειται πρωτίστως στα δικαστικά όργανα των κρατών μελών να ενεργούν σε 

περίπτωση παραβιάσεων του ευρωπαϊκού δίκαιου, στην πραγματικότητα οι πολίτες 

βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες που απορρέουν από εθνικές 

δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν δαπανηρές ή ιδιαίτερα 

χρονοβόρες. θεωρεί συνεπώς ότι είναι σκόπιμο να ακολουθηθούν οι κατευθυντήριες 

γραμμές που περιέχονται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης· 

5. επισημαίνει ότι η 27η εθνική έκθεση αναφορικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009) (COM (2010)0538) καταδεικνύει ότι παρά τη μείωση 

του αριθμού των περιπτώσεων παραβάσεων, για τις οποίες κινήθηκε διαδικασία από την 

Επιτροπή, στο τέλος του 2009 η Επιτροπή συνέχιζε να ασχολείται με περίπου 2900 

φακέλους καταγγελιών και παραβάσεων, καθώς και ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούσαν 

να καθυστερούν σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα για τη μεταφορά των οδηγιών στο 

εθνικό τους δίκαιο σε περισσότερες από τις μισές των περιπτώσεων, κατάσταση η οποία 

κρίνεται κάθε άλλο παρά ικανοποιητική και για την οποία την ευθύνη φέρουν κυρίως οι 

αρχές των κρατών μελών· 

6. εκφράζει την ικανοποίηση του για το ειδικό τμήμα που περιέχεται στην 27η ετήσια 
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έκθεση σχετικά με τις αναφορές, ύστερα από αίτημα του Κοινοβουλίου, στο οποίο η 

Επιτροπή προβαίνει σε ανάλυση νέων αναφορών και αναφέρει ότι ‘ακόμη και αν οι 

περισσότερες αναφορές δεν αφορούν παραβάσεις, παρέχουν στο Κοινοβούλιο και την 

Επιτροπή χρήσιμες πληροφορίες για τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες’· 

7. επικροτεί τη θέση της Επιτροπής, όσον αφορά την ανάγκη βελτίωσης της μεθόδου 

πρόληψης των παραβάσεων, κάνοντας χρήση όλων των ήδη υπαρχόντων εργαλείων και 

εξασφαλίζοντας την επάρκεια των απαιτούμενων μέσων· 

8. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής, αλλά θεωρεί ότι χρειάζονται περαιτέρω 

προσπάθειες από όλους τους ενδιαφερόμενους – τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο – ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εσωτερική της αγορά 

να γίνουν απτή πραγματικότητα για τους πολίτες, τις οργανώσεις τους και τις 

επιχειρήσεις· 

9. τονίζει ότι η διατήρηση της συνοχής κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα 

κράτη μέλη και η διασφάλιση του ρόλου του Δικαστηρίου στο πλαίσιο αυτό απαιτούν 

όπως η Επιτροπή ερευνά προσεκτικά και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, κινεί διαδικασία 

παράβασης εφόσον μια αναφορά ή καταγγελία στρέφεται κατά της άρνησης εθνικού 

δικαστηρίου να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στην περίπτωση που ήταν υποχρεωμένο 

να πράξει αυτό σύμφωνα με τις συνθήκες και το κεκτημένο· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων να 

περιλάβει την Αναφορά 1028/2009 υπέρ του καθορισμού δεσμευτικών κανόνων σχετικά 

με την διαδικασία παράβασης, στο πλαίσιο του έργου της Ομάδας Εργασίας που η ίδια 

δημιούργησε βάσει του άρθρου 298 ΣΛΕΕ· 

11. σημειώνει ότι πολλές αναφορές αφορούν συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στους 

αρμόδιους για την λήψη αποφάσεων, και ένθερμα υποστηρίζει την έκδοση ενός 

κανονισμού για την διευθέτηση των ευρωπαϊκών διοικητικών διαδικασιών ο όποιος και 

θα περιλαμβάνει γενικούς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης· 

12. σημειώνει το πλήθος των αναφορών στις οποίες δεν μπορεί να δοθεί καμία απάντηση, 

βάσει του παράγωγου δικαίου της ΕΕ ή άμεσα εφαρμοζόμενων κανόνων των Συνθηκών, 

αλλά που παρόλα αυτά καταδεικνύουν παραβιάσεις των αρχών που απαιτούνται για την 

ένταξη στη ΕΕ και που αντιστοιχούν στις αξίες που περιέχονται στο άρθρο 2 ΣΛΕΕ ενώ 

το άρθρο 7 ΣΛΕΕ καθορίζει τις διαδικασίες για τη τήρηση των αξιών αυτών· 

13. χαιρετίζει την συντόμευση των χρονοδιαγραμμάτων που απαιτούνται για τις έρευνες των 

υποθέσεων παράβασης μέσω της χρήσης μιας μεθόδου πιλοτικού προγράμματος, αλλά 

θεώρει ότι χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες εκ μέρους της 

Επιτροπής ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να κρίνει την επιτυχία της εν λόγω μεθόδου, 

από την άποψη της ουσιαστικής συμμόρφωσης των κρατών μελών· 

14. θεωρεί ότι είναι δυνατόν να δοθεί ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες των φακέλων 

παράβασης, δίχως να διακυβεύεται ο σκοπός των ερευνών καθώς και ότι το υπέρτερο 

δημόσιο συμφέρον δύναται να δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν λόγω φακέλους, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και ανεπανόρθωτες βλάβες 

στο περιβάλλον· θα χαιρετούσε επίσης τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες 
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που διατίθενται ήδη στο κοινό και αφορούν φακέλους παράβασης· 

15. εκφράζει την ικανοποίηση του για τη συχνότερη προσφυγή της Επιτροπής σε 

διερευνητικές αποστολές ώστε να ερευνά τις περιπτώσεις παράβασης in situ και θεωρεί 

ότι είναι καλό να συντονίζονται προς τις αποστολές που διενεργεί το Κοινοβούλιο, 

ειδικότερα από την Επιτροπή Αναφορών, καθώς και να δημιουργηθούν συνέργιες μεταξύ 

τους, με σεβασμό της ανεξαρτησίας κάθε οργάνου. 
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