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Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις 

δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011 (2011/2317(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής 

Αναφορών, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 24, 227, 228, 258 και 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 202 παράγραφος 8, του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0240/2012), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 30 της Συνθήκης, ο Χάρτης 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αποκτήσει νομικά 

δεσμευτικό χαρακτήρα μέσω της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτή Συνθήκη θεσπίζει επίσης τη νομική βάση για την 

προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς 

και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών1 τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση δημοσίων ακροάσεων για επιτυχημένες 

πρωτοβουλίες που έχουν εξασφαλίσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές από 

τουλάχιστον επτά κράτη μέλη· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι υποχρεωμένη να επανεξετάζει 

διαρκώς και, όπου είναι εφικτό, να ενισχύει τον ρόλο της, ιδίως σε σχέση με την 

ανάπτυξη δημοκρατικών αρχών, ιδίως την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας· και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνήθη δραστηριότητά της η επιτροπή 

συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και 

άλλους φορείς προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως τη τήρηση του γράμματος και του 

πνεύματος της νομοθεσίας της ΕΕ·  

Δ. εκφράζει την ικανοποίηση του για τη δημιουργία της ενιαίας υπηρεσίας εξυπηρέτησης 

για τους πολίτες που αναζητούν πληροφορίες ή επιθυμούν να καταθέσουν προσφυγή ή 

μήνυση μέσω της δικτυακής πύλης «Τα δικαιώματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»· 

Ε. επικροτεί τη νομολογία του Δικαστηρίου για την ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 (ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1). 



Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία στην απόφαση ERT τονίζει ότι τα όργανα των 

κρατών μελών δεσμεύονται από τα υπερισχύοντα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης, 

ακόμα κι αν επιθυμούν μέσω εθνικών μέτρων να περιορίσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 

που διασφαλίζονται από τη ΣΛΕΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες και κάτοικοι έχουν την εύλογη προσδοκία 

ότι τα ζητήματα που υποβάλλουν στην Επιτροπή Αναφορών θα βρουν λύση χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 

οποία προσβλέπουν για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της Ένωσης 

και ειδικότερα για την προστασία του φυσικού τους περιβάλλοντος, της υγείας, της 

ελεύθερης κυκλοφορίας, της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και 

ελευθεριών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να παρέχουν 

περισσότερες πληροφορίες και να είναι περισσότερο διαφανή προς τους πολίτες της ΕΕ· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 998 αναφορές κρίθηκαν παραδεκτές, και ότι 649 από αυτές 

διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή για περαιτέρω έρευνα σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 

της Συνθήκης· καθώς και ότι 416 αναφορές κρίθηκαν μη παραδεκτές· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των αναφορών θα μπορούσε να είναι 

συμπληρωματική προς άλλα μέσα που τίθενται στη διάθεση των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ, 

όπως είναι π.χ. η δυνατότητα υποβολής αναφορών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη παραδεκτών αναφορών εξακολούθησε να είναι 

σημαντικός το 2011, γεγονός που υποδηλώνει για άλλη μία φορά ότι το Κοινοβούλιο θα 

πρέπει να εντείνει την προσπάθειά του για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 

όρια του πεδίου δράσης του όσον αφορά το δικαίωμα αναφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ιδιώτες, τοπικές κοινότητες και εθελοντικά, φιλανθρωπικά και επαγγελματικά σωματεία 

είναι οι κατάλληλοι για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας όπως εφαρμόζεται σε αυτούς, και να επισημάνουν στους πολίτες τυχόν κενά 

που πρέπει να αναλυθούν ούτως ώστε να διασφαλισθεί η καλύτερη και πλέον συγκρίσιμη 

εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση που περιέχεται στην 

παρούσα έκθεση, οι γερμανοί πολίτες εξακολουθούν να υποβάλλουν τον μεγαλύτερο 

αριθμό αναφορών, αν και αυτός μειώνεται αναλογικά, ακολουθούμενοι από τους 

ισπανούς και τους ιταλούς αναφέροντες· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο δράσης, και ο τρόπος άσκησης, του δικαιώματος 

αναφοράς που παρέχεται σε όλους τους πολίτες και κατοίκους της ΕΕ βάσει της 

Συνθήκης διαφέρουν από τα άλλα μέσα προσφυγής που διαθέτουν οι πολίτες, όπως λόγου 

χάριν την υποβολή καταγγελιών στην Επιτροπή ή αναφορών στον Διαμεσολαβητή, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την κρίση, 

επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να αγνοούν το δικαίωμα αυτό, γεγονός που ανησυχεί 

σοβαρά τους Ευρωπαίους πολίτες·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικοί προβληματισμοί σε σχέση με τον γενικό θεματικό τομέα 

του περιβάλλοντος είναι η ελλιπής και συχνά άστοχη εφαρμογή από τα κράτη μέλη και 

τους φορείς τους σε υποεθνικό επίπεδο της οδηγίας για την εκτίμηση των 



περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)1 και της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα2· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές στις οποίες καταγγέλλονται παραβιάσεις των 

οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους εγείρουν συχνά προβληματισμούς για σοβαρές 

απώλειες βιοποικιλότητας ως αποτέλεσμα μεγάλων σχεδίων που πρόκειται να 

υλοποιηθούν σε τόπους του δικτύου Natura 2000, καθώς και ότι οι αναφορές σχετικά με 

τη διαχείριση των υδάτων έχουν αποκαλύψει σοβαρές περιπτώσεις ρύπανσης και έχουν 

εγείρει προβληματισμούς σχετικά με πιθανές επιπτώσεις διαφόρων σχεδίων στη 

βιωσιμότητα και την ποιότητα των υδάτινων πόρων·  

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία ΕΠΕ τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση και ότι η 

έκθεση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με θέματα αποβλήτων αποκαλύπτει σοβαρές 

ελλείψεις σε αρκετά κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της εν λόγω 

οδηγίας παραμένει ανεπαρκής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα αυτό δεν θα 

επιλυθεί με αναθεώρηση αλλά με πιο αποτελεσματικό έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων στη νομίμως 

αποκτηθείσα ιδιοκτησία συνεχίζει να αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας για πολλές 

χιλιάδες άτομα, όπως καταδεικνύουν οι αναφορές που εξακολουθούν να λαμβάνονται 

σχετικά με το ζήτημα αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα 

αυτό από τις αρμόδιες αρχές δεν φαίνεται να υπάρξει ασφάλεια δικαίου ή εμπιστοσύνη 

στις διαβεβαιώσεις ότι θα αποκατασταθούν οι διασυνοριακές αγορές κατοικίας, γεγονός 

που έχει σοβαρές συνέπειες για τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης, και 

λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι το 2011 εκκρεμούσαν 70 αναφορές σχετικά με τον 

ισπανικό Ley de Costas, από τις οποίες 51 αναφορές προήρχοντο από ισπανούς πολίτες ή 

ομάδες ισπανών πολιτών και οι υπόλοιπες 19 από πολίτες άλλων εθνικοτήτων· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προηγούμενη Ετήσια Έκθεσή της, η Επιτροπή Αναφορών 

εξετίμησε ιδιαίτερα τη συνεργασία με την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 

σχετικά με τον χειρισμό των αναφορών και των καταγγελιών, και λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει ζητήσει επανειλημμένως να τηρείται ενήμερη από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με εξελίξεις που αφορούν εκκρεμούσες διαδικασίες επί 

παραβάσει, το θέμα των οποίων καλύπτεται επίσης από αναφορές· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές αναφορές γίνεται λόγος για κατάχρηση ή υπεξαίρεση 

κονδυλίων της ΕΕ, ενώ σε άλλες υπάρχουν ισχυρισμοί για εικαζόμενη δυσλειτουργία της 

διοίκησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων συγκρούσεων συμφερόντων εντός οργανισμών 

με μεγάλη επιρροή, ή γίνεται έκκληση για αλλαγές σε πολιτικές της ΕΕ·  

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις και τα προβλήματα με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωποι άνθρωποι εξαιτίας της κακής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όπως 

καταδεικνύεται από τις αναφορές, επιβεβαιώνονται από την Έκθεση της Επιτροπής 20103 

για την Ιθαγένεια της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της 

ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους εφόσον είναι πλήρως νόμιμα, την πρόσβαση σε 

δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες, θέματα 

                                                 
1  Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (EE L 26 της 28.1.2012, σ. 1). 
2  Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).  
3  Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών 

της ΕΕ (COM(2010)0603). 



οικογενειακού δικαίου και μαζικές απελάσεις με βάση την εθνοτική ή εθνική καταγωγή, 

όπως αυτές που πλήττουν τους Ρομά, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων διπλής 

φορολόγησης· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και το 2011 υποβλήθηκε σημαντικός αριθμός αναφορών από 

πολίτες που τονίζουν τη σημασία της πρόληψης ανεπανόρθωτων απωλειών της 

βιοποικιλότητας σε σχέση με τόπους του δικτύου Natura 2000, καθώς και της 

διασφάλισης της προστασίας περιοχών που προσδιορίζονται στην οδηγία για τους 

οικοτόπους· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 

2011 στην υπόθεση T-308/07 δέχτηκε την καταγγελία του αναφέροντος κατά της 

αποφάσεως της επιτροπής να κηρύξει μη παραδεκτή την αναφορά του και, μέσω αυτού, 

κατέστησε σαφές ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει βάσιμους λόγους για τον 

χαρακτηρισμό αναφορών ως μη παραδεκτών· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των εργασιών της Επιτροπής Αναφορών 

είναι κυρίως αποτέλεσμα ταχύτητας και πληρότητας, αλλά ότι μπορεί να βελτιωθεί 

περαιτέρω με τη βελτιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των αναφορών και τη 

συστηματοποίηση της διαδικασίας για την αξιολόγησή τους· 

1. επισημαίνει ότι οι αναφορές που ελήφθησαν το 2011συνέχισαν να επικεντρώνονται σε 

εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, της 

δικαιοσύνης και της εσωτερικής αγοράς, αντικατοπτρίζοντας τις απόψεις των πολιτών 

σχετικά με το κατά πόσον η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως μεταφέρεται στο εσωτερικό 

δίκαιο των κρατών μελών και εφαρμόζεται από αυτά, παράγει πράγματι το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα και ανταποκρίνεται στο δίκαιο της ΕΕ·    

2. διαπιστώνει τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών και άλλων υποβολών από πολίτες που 

αναζητούν νομική και οικονομική αποκατάσταση για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ βάσει του άρθρου 227 της Συνθήκης και του άρθρου 51 του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως, για παράδειγμα, αιτήματα για αναθεώρηση του 

υπολογισμού των συντάξεων σε εθνικό επίπεδο, για ακύρωση αποφάσεων που έχουν 

εκδοθεί από εθνικά δικαστήρια, για υποστήριξη προτάσεων για εκ νέου χάραξη των 

συνόρων της Ευρώπης, για επιβολή υποχρέωσης σε τράπεζες να χορηγήσουν προσωπικά 

δάνεια, κ.λπ.· στηρίζει στο έπακρο τη δράση που έχουν αναλάβει οι αρμόδιες Γενικές 

Διευθύνσεις του Κοινοβουλίου για την εξεύρεση λύσης σχετικά με τη διαχείριση των εν 

λόγω υποβολών από τους πολίτες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις υποχρεώσεις του 

Κοινοβουλίου όσον αφορά την αλληλογραφία του με τους πολίτες· 

3. πιστεύει ότι ο ρόλος και οι ευθύνες της Επιτροπής Αναφορών θα ασκούνταν καλύτερα 

και ότι θα ενισχύονταν περισσότερο η προβολή, η αποτελεσματικότητα, η λογοδοσία και 

η διαφάνειά της, εάν βελτιωνόντουσαν τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να μπορεί να 

εγείρει στην Ολομέλεια ζητήματα που έχουν σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες, και 

εάν ενισχύονταν η αρμοδιότητά της να καλεί μάρτυρες, να διεξάγει έρευνες και να 

οργανώνει επί τόπου ακροάσεις·  

4. υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τις διαδικασίες για την οργάνωση δημόσιων ακροάσεων 

σχετικά με επιτυχείς Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η Επιτροπή 

Αναφορών συμμετέχει αυτόματα σε κάθε ακρόαση από κοινού με την επί της ουσίας 



επιτροπή με νομοθετική αρμοδιότητα για το σχετικό θέμα· θεωρεί ότι αυτό επιβεβαιώνει 

το ρόλο της ως το όργανο με τη μεγαλύτερη πείρα στις άμεσες επαφές με τους πολίτες, 

διασφαλίζοντας μια ενιαία διαδικασία για όλες τις επιτυχείς Πρωτοβουλίες Πολιτών· 

καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να αποσαφηνίσει τις σχετικές αρμοδιότητες της 

επιτροπής στο Παράρτημα VII, σημείο ΧΧ του Κανονισμού· τονίζει ταυτόχρονα, ότι 

πρέπει να εξηγηθεί σαφώς στους πολίτες η διαφορά μεταξύ μιας αναφοράς σύμφωνα με 

το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ και μίας Πρωτοβουλίας Πολιτών· 

5. επικροτεί την απόφαση του Κοινοβουλίου να αναπτύξει μια περισσότερο πρακτική και 

ορατή διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές στον ιστότοπό του που θα διευκολύνει, εντός 

των ορίων του άρθρου 227 της Συνθήκης, του άρθρου 202 του Κανονισμού του 

Κοινοβουλίου και του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την 

πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία υποβολής αναφορών, θα τους παρέχει 

πληροφόρηση και θα τους επιτρέπει να υποβάλλουν αναφορές σε ένα περιβάλλον 

περισσότερο φιλικό προς τον χρήστη και να υπογράφουν ηλεκτρονικά προς επίρρωση 

των αναφορών· εκτιμά ότι η εν λόγω πύλη πρέπει να παρέχει επίσης πρακτικούς 

συνδέσμους για άλλες μορφές προσφυγής που είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μια σφαιρική επισκόπηση των αρμοδιοτήτων της 

Επιτροπής Αναφορών ενώ ταυτόχρονα πρέπει να θεσπιστεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

διαδικασιών για τους φορείς δημόσιας διοίκησης με υπόδειγμα την πύλη CURIA, την 

επίσημη ιστοσελίδα όπου εμφανίζονται οι αποφάσεις του ΔΕΚ· 

6. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να προωθεί και να υπερασπίζεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών χρησιμοποιώντας την πολιτική 

του επιρροή όσον αφορά υποθέσεις που υποβάλλονται στην επιτροπή και θεωρούνται 

παραδεκτές, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τις αντίστοιχες αρχές στο 

εσωτερικό των κρατών μελών της Ένωσης· 

7. ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να ελέγξει τον αντίκτυπο της νομολογίας σχετικά με 

την υπόθεση ERΤ στην αξιοπιστία των αναφορών, καθώς και να εξετάσει ποια 

πραγματικά εμπόδια αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ένωσης που επιδιώκουν 

προδικαστικές αποφάσεις του ΔΕΚ, προκειμένου να λάβουν αξιόπιστη ερμηνεία των 

καίριων ζητημάτων ευρωπαϊκού δικαίου σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των 

εθνικών δικαστηρίων· 

8. θεωρεί σημαντική την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις 

των κρατών μελών στη βάση της αμοιβαιότητας και, όπου είναι αναγκαίο, την 

ενθάρρυνση των αρχών των κρατών μελών να μεταφέρουν στο δίκαιό τους και να 

εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια· 

9. υπογραμμίζει την σημασία της συνεργασίας της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, και 

εκφράζει τη δυσαρέσκεια για την ολιγωρία ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την 

εφαρμογή και επιβολή της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας·  

10. θεωρεί ότι η διαδικασία για την υποβολή αναφορών δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 

μέσο προς εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπών από τα κράτη μέλη αλλά πρέπει αντιθέτως να 

διέπεται από αντικειμενικότητα και να αντανακλά τη θέση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

11. επικροτεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και των 

υπηρεσιών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και επιβεβαιώνει εκ νέου την 



αποφασιστικότητά του να στηρίξει τον Διαμεσολαβητή κατά τον εντοπισμό περιπτώσεων 

κακοδιαχείρισης εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και συνακόλουθης προσφυγής 

κατά αυτών· 

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει στην Επιτροπή Αναφορών λεπτομέρειες και 

μια στατιστική ανάλυση των καταγγελιών από ευρωπαίους πολίτες που ερευνά, 

συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους και του τόπου καταγωγής του 

καταγγέλλοντος· 

13. εκτιμά ότι, όσον αφορά τη λειτουργία των διαδικασιών επί παραβάσει, σύμφωνα με τα 

άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αναφορές προς το 

Κοινοβούλιο και οι καταγγελίες προς την Επιτροπή τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης· 

14. εκφράζει την άποψη ότι, στο πλαίσιο αποστολών αντιπροσωπειών, ακριβέστεροι και 

έγγραφοι διαδικαστικοί κανόνες για την προετοιμασία εντός επιτροπής, για την 

υλοποίηση των αποστολών και ιδιαίτερα για την αξιολόγηση του περιεχομένου των 

αποστολών, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

συνοχής στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών· 

15. εκτιμά ότι η ορθή εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα σε όλα τα κράτη 

μέλη έχει τεράστια σημασία και καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων να δράσουν γρήγορα και 

αποφασιστικά· 

16. επαναλαμβάνει τις πολυάριθμες εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν 

προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία 

2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 

οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια της ΕΕ· 

υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωση τους να διευκολύνουν τη χωρίς διακρίσεις 

είσοδο και διαμονή, μεταξύ άλλων και για ζευγάρια ομοφύλων και τα παιδιά τους, Ρομά 

και άλλες μειονοτικές ομάδες· 

17. υποστηρίζει ολόψυχα τον βασικό στόχο του ισπανικού νόμου για την παράκτια ζώνη 

(Ley de Costas), ότι δηλαδή το περιβάλλον των ισπανικών ακτών πρέπει να προστατευθεί 

από την υπερβολική ανάπτυξη, ούτως ώστε να διατηρηθεί για την άγρια χλωρίδα και 

πανίδα και τις μελλοντικές γενιές· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι ο νόμος αυτός 

εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τους αναφέροντες, και ειδικότερα για τους 

ισπανούς πολίτες· υποστηρίζει τις προσπάθειες αναφερόντων να επιλύσουν τα 

προβλήματα που περιβάλλουν τον νόμο και την εφαρμογή του, και σημειώνει ειδικότερα 

την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών να συστήσει ομάδα εργασίας προκειμένου να 

εξετάσει διεξοδικότερα το θέμα· 

18. εκτιμά ότι είναι προς το οικονομικό συμφέρον όλων να εξασφαλιστεί η άρση της νομικής 

αβεβαιότητας γύρω από ακίνητα που ενδέχεται να πληγούν από την ισπανική νομοθεσία 

για την παράκτια ζώνη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία της ισπανικής 

κυβέρνησης ότι προτίθεται να αναθεωρήσει τη νομοθεσία σχετικά με την παράκτια ζώνη 

με στόχο να καταστήσει συμβατή τη μελλοντική προστασία της ισπανικής παραλιακής 

ζώνης με την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και ότι θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια 

δικαίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων· προτρέπει την ισπανική κυβέρνηση να διασφαλίσει 

τα συμφέροντα εκείνων που απόκτησαν καλόπιστα ακίνητη περιουσία και των 

κοινοτήτων εκείνων που ανέκαθεν συμβίωναν αρμονικά με τη θάλασσα· προτρέπει, 



ειδικότερα, αυτές να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα της εφαρμογής του 

νόμου, προκειμένου να μην ενθαρρύνει αυθαίρετες, αναδρομικές ή ασύμμετρες 

αποφάσεις, αλλά αντιθέτως να διασφαλίζει τη δέουσα διαδικασία, το δικαίωμα έφεσης, 

κατάλληλη αποζημίωση και πρόσβαση σε πληροφορίες·  

19. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί1 ότι η νομοθεσία για την παράκτια ζώνη 

έχει δυσανάλογες επιπτώσεις για τους μεμονωμένους ιδιοκτήτες ακινήτων και, 

παράλληλα, ανεπαρκείς επιπτώσεις για τους πραγματικούς δράστες της καταστροφής των 

ακτών, οι οποίοι είναι σε πολλές περιπτώσεις υπεύθυνοι για την υπέρμετρη αστική 

ανάπτυξη κατά μήκος των ακτών· προτρέπει την ισπανική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι 

θα διωχθούν δεόντως και θα υποχρεωθούν να πληρώσουν για τη ζημία που προκάλεσαν 

εκείνοι που με τις δόλιες πράξεις τους περιήγαγαν πάμπολλους πολίτες της ΕΕ σε μια 

απαράδεκτη κατάσταση αφού έχασαν ή κινδύνευσαν να χάσουν τα σπίτια τους·  

20. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων θα ενισχυθεί παρέχοντας σαφέστερες παραμέτρους όσον αφορά την 

ανεξαρτησία των μελετών εμπειρογνωμόνων, τις κοινές για την ΕΕ οριακές τιμές, ένα 

μέγιστο χρονικό πλαίσιο για τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικής 

δημόσιας διαβούλευσης, απαίτησης αιτιολόγησης των αποφάσεων, υποχρεωτικής 

αξιολόγησης των εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων και ενός μηχανισμού ελέγχου της 

ποιότητας· 

21. καλεί ακόμα την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή και την επιβολή των οδηγιών 

για τους οικοτόπους και τα πτηνά από τα κράτη μέλη, καθώς και την καλύτερη μεταφορά 

στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των 

πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 

ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών· 

22. υπενθυμίζει τον μεγάλο αριθμό αναφερόντων, οι οποίοι στρέφονται στην Επιτροπή 

Αναφορών υποβάλλοντας μεμονωμένες καταγγελίες σχετικά με την οικογένεια και τη 

νεολαία στη Γερμανία γενικώς, και σχετικά με τις γερμανικές υπηρεσίες μέριμνας 

παιδιών και νέων ειδικότερα, και υπογραμμίζει τη βούληση της Επιτροπής Αναφορών να 

συμβάλλει εποικοδομητικά, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της ιδίας και εκείνου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αποσαφήνιση των καταγγελιών μεταξύ αναφερόντων και 

αρχών· επισημαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει την εσωτερική αυτόνομη 

διαδικασία διαχείρισης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη· 

23. δεσμεύεται να καταστήσει τη διαδικασία αναφορών αποτελεσματικότερη, διαφανέστερη, 

αμερόληπτη και με σεβασμό στα δικαιώματα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής 

Αναφορών, προκειμένου η επεξεργασία των αναφορών να μπορεί να ανταποκριθεί σε 

δικαστικούς ελέγχους ακόμα και στα διαδικαστικά στάδια· 

24. τονίζει την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια κατά την επεξεργασία των αναφορών ακόμα και 

κατά την αλλαγή των κοινοβουλευτικών περιόδων και την επακόλουθη αλλαγή του 

προσωπικού· 

25. θεωρεί ότι η συμμετοχή των μελών του Κοινοβουλίου στις διερευνητικές αποστολές δεν 

αποτελεί μόνο δικαίωμα κοινοβουλευτικής συμμετοχής αλλά και καθήκον έναντι των 

                                                 
1  Bλέπε ψήφισμα της 26ης Μαρτίου 2009, αιτιολογική σκέψη ΙZ και παράγραφος 17 (ΕΕ C 

117 Ε της 6.5.2010, σ. 189.) 



αναφερόντων· 

26. ζητεί, στην πορεία της βελτίωσης των εργασιών της επιτροπής, μια διαδικασία μετά τις 

διερευνητικές αποστολές, η οποία αφενός να διασφαλίζει το δικαίωμα του κάθε μέλους 

της διερευνητικής αποστολής να παρουσιάζει τα δεδομένα κατά τη δική του άποψη, 

αφετέρου να εγγυάται σε κάθε μέλος της επιτροπής τη δυνατότητα να συμβάλει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τα συμπεράσματα που συνάγονται από την 

Επιτροπή Αναφορών· 

27. τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, παράλληλα με άλλα όργανα και φορείς όπως οι 

εξεταστικές επιτροπές, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και ο Ευρωπαίος 

Διαμεσολαβητής, διαδραματίζει ανεξάρτητο και σαφώς καθορισμένο ρόλο ως σημείο 

επαφής για κάθε πολίτη ξεχωριστά· 

28. καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να ελέγξει σε ποιο βαθμό κρίνεται αναγκαία η 

τροποποίηση του Κανονισμού για την εφαρμογή αυτών των τυπικών προϋποθέσεων στη 

διαδικασία αιτήσεων· 

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και την έκθεση της 

Επιτροπής Αναφορών, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, 

καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις επιτροπές 

αναφορών τους και τους εθνικούς τους διαμεσολαβητές ή παρόμοιους αρμόδιους φορείς. 

 

 


