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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. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ) και το άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των αναφορών ως μέσου που έχουν στη διάθεσή τους οι 
πολίτες και οι κάτοικοι της Ένωσης για να αισθάνονται ότι συμμετέχουν στις 
δραστηριότητές της, καθώς αποτελούν ένα από τα πλέον προσβάσιμα μέσα που έχουν 
στη διάθεσή τους οι πολίτες για να απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
προκειμένου να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων τους, περιστατικά πλημμελούς εφαρμογής ή παραβίασης του δικαίου της 
ΕΕ και ενδεχόμενα κενά στο κεκτημένο· υπενθυμίζει ότι οι αναφορές αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της συμμετοχικής δημοκρατίας και ότι, συνεπώς, λαμβανομένου 
επίσης δεόντως υπόψη του πνεύματος του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ), συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και των 
πολιτικών θεσμών, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή και παρέμβαση των πολιτών 
στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου στην ΕΕ, θεωρεί δε ότι η διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης θα πρέπει να ενισχύσει αυτήν τη διαδικασία συμμετοχής των πολιτών· 
ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευτεί να αναλάβει ενεργό ρόλο σε δράσεις που 
ζητούνται από τους αναφέροντες προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική αλλαγή στη 
ζωή των πολιτών·

2. υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της αποτελεσματικής, ισότιμης και ομοιόμορφης 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ έχει ζωτική σημασία για την προάσπιση του κράτους 
δικαίου, που αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και των κρατών μελών 
της, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ· σημειώνει τον σημαντικό αριθμό αναφορών στις 
οποίες οι πολίτες εκφράζουν τον προβληματισμό τους για παραβιάσεις του κράτους 
δικαίου στα κράτη μέλη, και επιδοκιμάζει το ενδιαφέρον των πολιτών για την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους· τονίζει ότι η μη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου, μεταξύ 
άλλων και σε υποεθνικό επίπεδο, έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών, όπως 
καταδεικνύεται στις αναφορές που ελήφθησαν και όπως προκύπτει από τα 
αποτελέσματα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου 489· με παράλληλο σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο 
πλαίσιο της ανακοίνωσής της, του 2019, με τίτλο «Ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός 
της Ένωσης: Στρατηγικό σχέδιο δράσης» (COM(2019)0343), προκειμένου να 
προωθηθεί μια νοοτροπία σεβασμού του κράτους δικαίου, να ενισχυθεί η συνεργασία 
με τις εθνικές αρχές και να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική από κοινού αντιμετώπιση 
των πραγματικών απειλών εντός της Ένωσης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι 
προσπάθειες που καταβάλλονται για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ είναι εξίσου σημαντικές με το έργο που επιτελείται για 
την εκπόνηση νέας νομοθεσίας· επισημαίνει ότι το άρθρο 4 της ΣΕΕ απαιτεί από την 
Ένωση να σέβεται την ισότητα των κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών, καθώς και 
τις θεμελιώδεις πολιτικές και συνταγματικές τους δομές. Το εν λόγω άρθρο απαιτεί 
επίσης από την Ένωση να σέβεται τις ουσιώδεις κρατικές λειτουργίες των κρατών 
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μελών, ιδίως εκείνες που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας·

3. τονίζει ότι η έλλειψη επιβολής δεν υπονομεύει απλώς την αποδοτικότητα της 
εσωτερικής αγοράς, αλλά έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο στα ατομικά δικαιώματα και, 
συνεπώς, πλήττει την αξιοπιστία και την εικόνα της Ένωσης· σημειώνει με ανησυχία 
τον άνοδο του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή 
να εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει την ακεραιότητα της έννομης τάξης 
της ΕΕ· υπογραμμίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι η εφαρμογή και η επιβολή 
θεμελιώνονται στην κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπεται από τις Συνθήκες, και 
ότι, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή φέρουν από κοινού την ευθύνη για 
την εφαρμογή και επιβολή του ενωσιακού, με την Επιτροπή ως ύπατο θεματοφύλακα 
των Συνθηκών· επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι η διασφάλιση της εφαρμογής και 
επιβολής του δικαίου της ΕΕ συνιστά κοινή ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία του 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου·

4. τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία κατά την 
εκπόνηση και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
έχουν ζωτική σημασία· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το 
θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες και, λαμβάνοντας υπόψη 
τον πρωταρχικό ελεγκτικό ρόλο του, υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωση 
λογοδοσίας της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως στο πλαίσιο της Επιτροπής 
Αναφορών· τονίζει τη σπουδαιότητα του ελεγκτικού ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που συνίσταται στο να εφιστά, μέσω αναφορών και ερωτήσεων, την 
προσοχή της Επιτροπής σε αδυναμίες σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 
στα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για 
μεγαλύτερη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της, καθώς και για αποτελεσματική 
χρήση και περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών παρακολούθησης 
και των μέσων περιοδικής αξιολόγησης· καλεί την Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της 
ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να χρησιμοποιεί τους εν λόγω μηχανισμούς και 
τα εν λόγω μέσα, καθώς και να παρακολουθεί δεόντως και να αξιολογεί την ορθή 
και έγκαιρη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων 
των πολιτών της ΕΕ για αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και για χρηστή 
και αποτελεσματική διοίκηση, που προβλέπονται στο άρθρο 298 της ΣΛΕΕ και στα 
άρθρα 41 και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
επισημαίνει ότι, με βάση τα δικαιώματα και τις αρχές αυτές, πρέπει να παρέχεται 
στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση στα σχέδια νομοθετικών πράξεων·

5. αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 
στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· θεωρεί́, επομένως, 
ότι η ετήσια έκθεση που δημοσιεύει η Επιτροπή, το δικαίωμα υποβολής αναφοράς και η 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστούν σημαντικά εργαλεία για να εντοπίζουν οι 
ενωσιακοί νομοθέτες πιθανά κενά·

6. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό 
αναφορών από ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για 
την κατάσταση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη, και ότι η μεγάλη 
πλειονότητα των αναφορών αυτών διαβιβάζονται στην Επιτροπή για διεξοδική έρευνα· 
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επιδοκιμάζει τη συμμετοχή της Επιτροπής στη διαδικασία και θεωρεί σημαντικό να 
μπορούν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αμφισβητούν τα 
αποτελέσματα και τις συστάσεις, υπογραμμίζει δε ότι οι αρμοδιότητες της ΕΕ θα πρέπει 
να γίνονται σεβαστές·

7. επικροτεί τη σαφή δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για το 
2017 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 
(COM(2018)0540), να αποδίδει μεγάλη σημασία στη συμβολή των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον εντοπισμό παραβιάσεων του 
δικαίου της ΕΕ· σημειώνει, στη συνάρτηση αυτή, τις προσπάθειες της Επιτροπής να 
καταδείξει τον αντίκτυπο των αναφορών στα μέτρα που λαμβάνει για την επιβολή της 
νομοθεσίας σε διάφορους τομείς πολιτικής, όπως το περιβάλλον, η μετανάστευση, η 
φορολογία και η εσωτερική αγορά· υπογραμμίζει, ωστόσο, τον σημαντικό αριθμό 
αναφορών που λαμβάνονται σχετικά με παραβιάσεις και πλημμελή εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς αυτούς, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς 
δραστηριότητας· εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για την έλλειψη στοιχείων σχετικά με 
τον αριθμό των αναφορών που εξετάζονται από την Επιτροπή και τον αριθμό των 
αναφορών που οδηγούν σε κίνηση διαδικασιών EU Pilot ή διαδικασιών επί παραβάσει·

8. εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή της για την αύξηση της διαφάνειας και τη 
δημοσιοποίηση περισσότερων πληροφοριών στις εκθέσεις του 2018 και του 2019 
σχετικά με τον αριθμό αναφορών που εξέτασε η Επιτροπή και σχετικά με τις 
επακόλουθες ενέργειές της· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι στη μεγάλη 
πλειονότητα των περιπτώσεων η Επιτροπή δεν διεξήγαγε έρευνα και δεν έλαβε 
περαιτέρω μέτρα· ανησυχεί ιδιαίτερα, στο πλαίσιο αυτό, για την πρακτική να 
παραπέμπονται πολυάριθμοι αναφέροντες σε άλλους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο· σημειώνει ότι η πρακτική αυτή αποτυπώνει τη νέα πολιτική της 
Επιτροπής για την επιβολή του δικαίου, η οποία εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωσή της, 
του 2016, με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» 
(C(2016)8600) και έχει ως στόχο να παραπέμψει τους πολίτες στο εθνικό επίπεδο, όταν 
οι καταγγελίες ή οι αναφορές δεν εγείρουν γενικότερα ζητήματα αρχής ή ζητήματα 
συστηματικής μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ και μπορούν να αντιμετωπιστούν 
ικανοποιητικά από άλλους μηχανισμούς· επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να διαφωνεί 
με την προσέγγιση που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση και ζητεί από την 
Επιτροπή να κινεί έρευνες σε περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί πιθανές παραβιάσεις 
της νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διεκπεραιώνει τις αναφορές 
αποτελεσματικά, απαντώντας έγκαιρα και εμπεριστατωμένα, και να συνεργάζεται με τα 
κράτη μέλη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναφορών σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί νέους 
μηχανισμούς για να μειώσει τον χρόνο απόκρισης κατά τη διεκπεραίωση των 
αναφορών· θεωρεί ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής στις οποίες δηλώνεται απλώς ότι 
δεν είναι αρμόδια να λάβει περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ είναι ανεπαρκείς·

9. τονίζει εκ νέου τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να 
δημιουργεί στους πολίτες την εντύπωση ότι η φωνή τους δεν ακούγεται από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, και να τους στερεί τελικά την έννομη προστασία τους, σε περίπτωση 
που, λόγω εθνικών συνθηκών ή της φύσης των εμπλεκόμενων συμφερόντων, αυτή 
αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει την απογοήτευση που 
προκαλεί η πρακτική της Επιτροπής στους πολίτες, οι οποίοι εναποθέτουν τις ελπίδες 
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για προστασία των δικαιωμάτων τους στην ΕΕ και, πιο συγκεκριμένα, στην Επιτροπή, 
ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, δυνάμει του άρθρου 17 της ΣΕΕ· ζητεί να 
επανεξεταστεί η πολιτική επιβολής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι, σε καμία 
περίπτωση, δεν θέτει σε κίνδυνο τη διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων, οι οποίες θα 
μπορούσαν να επιλυθούν αποτελεσματικότερα σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό είναι 
απαράδεκτο και παροτρύνει την Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των πολιτών και της 
πραγματικότητας, όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής σε επίπεδο ΕΕ, και 
να εξηγήσει κατά πόσον η προσέγγισή της συνάδει με τον ρόλο της ως θεματοφύλακα 
των Συνθηκών και με τις εποπτικές της αρμοδιότητες δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

10. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει σημαντικό αριθμό αναφορών από 
πολίτες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω αποφάσεων που εκδίδονται από 
εθνικά δικαστήρια· υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα και πρέπει να τηρείται από τις δικαστικές αρχές όλων των κρατών μελών·

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει διεξοδικά τις αναφορές σχετικά με τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες· παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματικά και να 
επιβάλει την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
αναφορών που ελήφθησαν το 2018 σχετικά με τους μη σύννομους χώρους 
υγειονομικής ταφής, την ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την κακή 
ποιότητα του αέρα σε ορισμένες περιοχές·

12. σημειώνει ότι ο αριθμός νέων καταγγελιών που καταγράφηκαν από την Επιτροπή το 
2018 και το 2017 ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, με τις νέες καταγγελίες 
να φτάνουν το 2018 τον πρωτοφανή αριθμό των 3 850, το δε 2019 ο αριθμός των νέων 
καταγγελιών που καταγράφηκαν ανήλθε σε 3525· εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενίσχυση της θέσης των πολιτών όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής 
και επιβολής του δικαίου της ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική ροή 
καταγγελιών και αναφορών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, όπως και στην περίπτωση των 
αναφορών, το 2019, το 2018 και το 2017, ο αριθμός των καταγγελιών που οδήγησαν σε 
έρευνες παρέμεινε πολύ χαμηλός σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των καταγγελιών 
που υποβλήθηκαν· ζητεί να υλοποιηθεί με μεγαλύτερη διαφάνεια η πολιτική για την 
επιβολή της νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να υιοθετεί μια πιο ενεργό προσέγγιση 
όταν συγκεντρώνει πληροφορίες και απαντά σε ανησυχίες των πολιτών, ιδίως να 
αντιμετωπίσει το φαινόμενο επίρριψης όλων των ευθυνών στις Βρυξέλλες·

13. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ευρωπαίοι πολίτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι 
φορείς στην παρακολούθηση και την αναφορά ελλείψεων κατά τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη· επικροτεί́, ως εκ 
τούτου, την αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου ρόλου των καταγγελλόντων 
δυσλειτουργίες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα· υπογραμμίζει ότι οι πολίτες της 
ΕΕ έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται άμεσα, έγκαιρα και κατά τρόπο σαφή, εύκολα 
προσβάσιμο και διαφανή, σχετικά με τη νομοθεσία που θεσπίζουν τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη, καθώς και 
σχετικά με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή 
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της εν λόγω νομοθεσίας·

14. αναγνωρίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν η προώθηση 
της στενότερης συνεργασίας και η ενίσχυση των δεσμών με τα εθνικά κοινοβούλια στη 
νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην ασφάλεια δικαίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
αυστηρότερα μέτρα κατά της καθυστερημένης ή πλημμελούς μεταφοράς των οδηγιών, 
ώστε να εξασφαλιστούν η πλήρης εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της ΕΕ και, 
επομένως, να διασφαλιστούν το κράτος δικαίου και η δημοκρατία· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα των διερευνητικών αποστολών στα κράτη μέλη βάσει αναφορών, ώστε 
να βελτιωθεί η έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς των αναφερόντων, καθώς αυτές 
αποτελούν μοναδικό μέσο προσέγγισης των πολιτών και απόδειξης του ότι οι ανησυχίες 
τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με διερευνητικές επισκέψεις, καθώς και 
τα ψηφίσματα που βασίζονται σε αναφορές·

15. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, η Επιτροπή, παρά τις προσπάθειές της τα τελευταία 
χρόνια να ενισχύσει τη διαφάνεια των μέτρων παρακολούθησης και επιβολής (π.χ. 
μέσω μιας κεντρικής πλατφόρμας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
παραβάσεις), δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις του 
Κοινοβουλίου να το ενημερώνει τακτικά για όλες τις διαδικασίες EU Pilot και τις 
διαδικασίες επί παραβάσει που κινούνται, ιδίως όταν αυτές βασίζονται σε αναφορές· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται τακτικά ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις 
στις διαδικασίες επί παραβάσει που σχετίζονται με εκκρεμείς αναφορές, ενώ 
παράλληλα θα τηρούνται οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που ορίζονται στη 
νομο-λογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη ελλιπή ανταπόκριση από πλευράς της Επιτροπής 
όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρονται στο πλαίσιο διαδικασιών 
EU Pilot· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις υψηλές προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά 
τη διαφάνεια σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
να διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στο Κοινοβούλιο εγκαίρως και με πνεύμα 
ειλικρινούς συνεργασίας, προκειμένου να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί τον έλεγχό 
του επί της εκτελεστικής εξουσίας δυνάμει του άρθρου 14 της ΣΕΕ και, εν τέλει, να 
ενισχυθούν η νομιμότητα των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας και το συναφές 
καθήκον λογοδοσίας της Επιτροπής, να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό 
εγχείρημα και, εν τέλει, να ενισχυθεί η νομιμότητα της διαδικασίας EU Pilot·

16. τονίζει ότι ένας στενός και διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών σε πρώιμο στάδιο αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική και 
ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
βελτιώσει τον μηχανισμό επίλυσης-προβλημάτων EU Pilot και να επαναφέρει σε 
μεγαλύτερο βαθμό τη χρήση του, ώστε πιθανές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ να 
αντιμετωπίζονται γρήγορα, ανεπίσημα και σε πρώιμο στάδιο, χωρίς να απαιτείται η 
προσφυγή σε επίσημη διαδικασία επί παραβάσει σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων· 
επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις νέες πολιτικές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
την ενωσιακή νομοθεσία που ενέκρινε η Επιτροπή, στόχος του μηχανισμού EU Pilot 
δεν είναι να παρατείνει τη διαδικασία επί παραβάσει, αλλά αντίθετα να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων·
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17. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην πανοραμική επισκόπησή του 
για το 2018 με τίτλο «Πώς εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ στην πράξη: Οι αρμοδιότητες 
επίβλεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση», καθώς και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στην 
απόφασή της του 2017, που περιλαμβάνει προτάσεις σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της 
στρατηγικής της έρευνας OI/5/2016/AB σχετικά με την έγκαιρη και διαφανή 
διεκπεραίωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγελιών για παραβιάσεις, καλούν 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι υποθέσεις που βρίσκονται σε προκαταρκτικό 
στάδιο διαδικασίας επί παραβάσει θα εξετάζονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και 
διαφάνεια, καθώς και με πιο δίκαιο τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της 
επικουρικότητας και της ίσης μεταχείρισης·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την πρακτική των διακρίσεων με βάση την επίσημη 
γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες στα σχολεία και τη δημόσια διοίκηση, σε κράτη μέλη 
που έχουν περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, καθώς η πρακτική αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία και να παραβιάζονται οι 
διατάξεις για την εσωτερική αγορά (άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ).
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