
AD\702465EL.doc PE398.331v04-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

2006/2209(REG)

10.1.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Αναφορών

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού όσον αφορά τη διαδικασία των 
αναφορών
(2006/2209(REG))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sir Robert Atkins



PE398.331v04-00 2/11 AD\702465EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\702465EL.doc 3/11 PE398.331v04-00

EL

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Οι υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς και την άσκηση από το 
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τις αναφορές που υποβλήθηκαν
από τους αναφέροντες έχουν αντέξει, στο σύνολό τους,  στο χρόνο και έχουν αποδειχθεί 
γενικά επαρκείς. Συγκεκριμένα έχουν προσφέρει το πλαίσιο για την εφαρμογή του Άρθρου 
194 της Συνθήκης. 

Το έργο της Επιτροπής έγινε, ωστόσο, εντατικότερο κατά τα τελευταία χρόνια, εφόσον οι 
ίδιοι οι βουλευτές ανέλαβαν την πρωτοβουλία σε διάφορες ευκαιρίες να εξασφαλίσουν ότι το 
Κοινοβούλιο, ως θεσμικό όργανο, είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τις ανησυχίες των 
πολιτών της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό, κατέστη σαφές ότι κάποια μικρή βελτίωση των 
υφισταμένων κανόνων θα τους έδινε την δυνατότητα να αντανακλούν με μεγαλύτερη 
σαφήνεια την ουσιαστική και βαθμιαία εξέλιξη της επεξεργασίας των αναφορών. Ωστόσο, 
δεν θεωρείται απαραίτητο ούτε σκόπιμο να εξετασθεί το ενδεχόμενο ουσιαστικής 
τροποποίησης των κανόνων που εφαρμόζονται για τη διαδικασία των αναφορών. 

Κατά συνέπεια ένας από τους στόχους της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι η βελτίωση της 
διαφάνειας και της σαφήνειας των βασικών κανόνων που εφαρμόζονται από την επιτροπή και 
η προσαρμογή τους στις ανάγκες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών 
μελών. Είναι επίσης απαραίτητο να ενημερωθούν οι κανόνες ώστε να προσαρμοσθούν στις 
αλλαγές που αποφασίσθηκαν από το Κοινοβούλιο, και συγκεκριμένα από το Προεδρείο, 
σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων. Απαιτείται επίσης μια πιο σαφής περιγραφή 
των δεσμών της επιτροπής με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

Ένα άλλο συγκεκριμένο σημείο απαιτεί κάποια σχόλια. Από τότε που άλλαξαν οι κανόνες, 
πριν από μερικά χρόνια, σημειώθηκε τεράστια πρόοδος στην τεχνολογία των επικοινωνιών 
και οι πολίτες σήμερα δεν διστάζουν να συνδεθούν με το Διαδίκτυο και να οργανωθούν μέσω 
αυτού. Οι αναφορές αποστέλλονται ηλεκτρονικά όλο και συχνότερα και συμβαίνει συχνά, 
όταν πραγματοποιούνται οργανωμένες εκστρατείες, να επιθυμούν οι πολίτες να έχουν την 
ευκολία να προσθέσουν τα ονόματά τους και να στηρίξουν αναφορές για τις οποίες οι 
υπογραφές τους είτε συλλέγονται, ή να προσφέρουν την υποστήριξή τους σε αναφορές που 
έχουν ήδη υποβληθεί. Οι κανόνες μας και οι ηλεκτρονικές μας διευκολύνσεις πρέπει να 
προβλέπουν αυτή τη δυνατότητα. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η γραμματεία 
διαπραγματεύεται τώρα τις τεχνικές διαδικασίες που πρέπει να αναπτυχθούν κατεπειγόντως· 
κατά συνέπεια, πρέπει να προσαρμοσθούν και οι κανόνες στα νέα δεδομένα. Δεν πρέπει να 
συγχέεται αυτή η φάση της διαδικασίας αναφορών με το "πρωτόκολλο" των εγγράφων που 
εφαρμόζει το Κοινοβούλιο· για δε το λόγο αυτό χρειάζεται να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο 
άρθρο 192, παρ.2 .

Ένα τελευταίο, πολύ σημαντικό σημείο, αφορά την ανάγκη να εξασφαλισθεί η διαφάνεια της 
όλης διαδικασίας αναφορών, ως γενικός κανόνας, και παράλληλα να ισχύσουν  πιο 
δεσμευτικές από νομική άποψη διατάξεις σχετικά με το σεβασμό του ιδιωτικού βίου του 
ατόμου και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων όταν ζητείται ρητά από τους αναφέροντες. 
Ως ιδιωτικός βίος εννοείται συγκεκριμένα το όνομα και τα προσωπικά στοιχεία του 
αναφέροντα· η εμπιστευτικότητα αφορά την ουσία του θέματος που θίγει ο αναφέρων, 
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ανεξάρτητα από το εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ζητήσει την μη δημοσιοποίηση του ονόματός 
του. 

Τα προηγούμενα σχέδια του επισυναπτόμενου εγγράφου υποβλήθηκαν σε συζητήσεις σε 
επίπεδο γραμματείας με τις πολιτικές ομάδες, πριν υποβληθούν στους συντονιστές . Το 
έγγραφο, με τις παρατηρήσεις των Εισηγητών, μπορεί τώρα να συζητηθεί εν εκτάσει και με 
εποικοδομητικό τρόπο σε Επιτροπή. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 191, παράγραφος 3

3. Οι αναφορές πρέπει να συντάσσονται σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφορές οι οποίες έχουν συνταχθεί σε 
άλλη γλώσσα εξετάζονται μόνο εάν ο 
αναφέρων έχει επισυνάψει μετάφραση ή 
περίληψη του περιεχομένου, η οποία έχει 
συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
οποία χρησιμεύει ως βάση της εργασίας 
του Κοινοβουλίου. Η αλληλογραφία του 
Κοινοβουλίου με τον αναφέροντα 
πραγματοποιείται στην επίσημη γλώσσα 
στην οποία έχει συνταχθεί η μετάφραση ή 
η περίληψη του περιεχομένου.

3. Οι αναφορές πρέπει να συντάσσονται σε 
μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αναφορές οι οποίες έχουν 
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα εξετάζονται 
μόνο εάν ο αναφέρων έχει επισυνάψει
περιληπτική μετάφραση του περιεχομένου 
σε μία επίσημη γλώσσα. Η αλληλογραφία 
του Κοινοβουλίου με τον αναφέροντα 
πραγματοποιείται στην επίσημη γλώσσα 
στην οποία έχει συνταχθεί η μετάφραση ή 
η περίληψη του περιεχομένου.

Τροπολογία 2
Άρθρο 191, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Για την διερεύνηση αναφορών, 
διαπίστωση γεγονότων ή αναζήτηση 
λύσεων, η επιτροπή μπορεί να διοργανώσει 
διερευνητικές επισκέψεις στο κράτος μέλος 
ή στην περιφέρεια που αναφέρει ο 
αναφέρων. Οι συμμετέχοντες στην 
αποστολή διερεύνησης εκπονούν εκθέσεις 
αυτών των επισκέψεων και τις υποβάλλουν 
στην επιτροπή. Οι εκθέσεις αυτές 
διαβιβάζονται επίσης προς ενημέρωση 
στον Πρόεδρο. 
Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
αναλάβει οιαδήποτε περαιτέρω 
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κοινοβουλευτική δράση κρίνει απαραίτητη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
αποστολές διερεύνησης και δίδουν την δυνατότητα στην επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω 
δράση εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Τροπολογία 3
Άρθρο 191, παράγραφος 5

5. Οι αναφορές που εγγράφονται στο 
γενικό πρωτόκολλο παραπέμπονται από 
τον Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή, η 
οποία εξετάζει κατά πόσον οι αναφορές 
εμπίπτουν στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

5. Οι αναφορές που εγγράφονται στο 
γενικό πρωτόκολλο παραπέμπονται από 
τον Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή, η 
οποία αποφασίζει για το παραδεκτό ή μη 
της αναφοράς,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Συνθήκης και το άρθρο 191, 
παράγραφος 1, ανωτέρω, και ενημερώνει 
αναλόγως τον αναφέροντα.

Τροπολογία 4
Άρθρο 191, παράγραφος 6

6. Οι αναφορές που χαρακτηρίζονται μη 
παραδεκτές από την επιτροπή 
αρχειοθετούνται· η αιτιολόγηση της 
απόφασης κοινοποιείται στον 
αναφέροντα.

6. Οι αναφορές που χαρακτηρίζονται μη 
παραδεκτές από την επιτροπή 
αρχειοθετούνται και ο αναφέρων 
ενημερώνεται αναλόγως. Εάν χρειάζεται, 
μπορεί να γίνει σύσταση για εναλλακτικά 
μέσα πιθανής επανόρθωσης.

Τροπολογία 5
Άρθρο 191, παράγραφος 7

7. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, η επιτροπή 
μπορεί να συστήσει στον αναφέροντα να 
απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται
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Τροπολογία 6
Άρθρο 191, παράγραφος 8

8. Εφόσον ο αναφέρων δεν ζητήσει 
εμπιστευτική εξέταση της αναφοράς του, 
η αναφορά καταχωρίζεται σε δημόσιο 
πρωτόκολλο.

8. Ως γενικός κανόνας, οι αναφορές, αφού 
καταχωρισθούν, καθίστανται δημόσια 
έγγραφα και το όνομα του αναφέροντα 
και τα περιεχόμενα των αναφορών 
μπορούν να δημοσιευθούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λόγους 
διαφάνειας.

Τροπολογία 7
Άρθρο 191, παράγραφος 8 α (νέα)

8α. Παρά τις διατάξεις που περιέχονται 
στην παράγραφο 8 ανωτέρω, οι 
αναφέροντες μπορούν να ζητήσουν να μη 
δημοσιευθεί το όνομά τους προκειμένου 
να προστατευθεί ο ιδιωτικός βίος τους 
και σ' αυτή την περίπτωση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να σεβασθεί ένα 
τέτοιο αίτημα.

Τροπολογία 8
Άρθρο 191, παράγραφος 8 β (νέα)

8β. Οι αναφέροντες μπορούν να ζητήσουν 
εμπιστευτική εξέταση της αναφοράς τους 
και σ' αυτή την περίπτωση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο λαμβάνει τις κατάλληλες 
προφυλάξεις προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι τα περιεχόμενα δεν 
δημοσιοποιούνται. Οι αναφέροντες 
ενημερώνονται βάσει ποίων 
συγκεκριμένων όρων εφαρμόζεται η 
παρούσα διάταξη.

Τροπολογία 9
Άρθρο 191, παράγραφος 9

9. Η επιτροπή μπορεί, εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, να υποβάλει το θέμα στο 
Διαμεσολαβητή.

διαγράφεται
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Τροπολογία 10
Άρθρο 192, παράγραφος -1 (νέα)

- 1. Οι παραδεκτές αναφορές εξετάζονται 
από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της 
συνήθους δραστηριότητάς της, είτε με 
συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση είτε με 
γραπτή διαδικασία. Οι αναφέροντες 
μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν 
στις συνεδριάσεις της επιτροπής εάν η 
αναφορά τους πρόκειται να συζητηθεί· ή 
μπορούν να ζητήσουν να είναι παρόντες. 
Το δικαίωμα λόγου παρέχεται στους 
αναφέροντες με τη διακριτική ευχέρεια 
του προέδρου της επιτροπής.

Τροπολογία 11
Άρθρο 192, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει τη σύνταξη εκθέσεων για τις 
αναφορές που έχει χαρακτηρίσει ως 
παραδεκτές ή να πάρει θέση με όποιον 
άλλο τρόπο θέλει.

2. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τη 
σύνταξη εκθέσεως και την υποβολή 
ψηφίσματος ιδίας πρωτοβουλίας στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με μία παραδεκτή 
αναφορά η οποία θα συζητηθεί στην 
ολομέλεια μετά από εξουσιοδότηση της 
αρμόδιας αρχής.

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη 
γνωμοδότηση άλλης επιτροπής, σύμφωνα 
με το άρθρο 46, ιδίως προκειμένου περί 
αναφορών που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση ισχύοντος κανόνα δικαίου.

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη 
γνωμοδότηση άλλων επιτροπών με ειδική 
αρμοδιότητα για το υπό εξέταση ζήτημα.

Τροπολογία 12
Άρθρο 192, παράγραφος 3

3. Για την εξέταση των αναφορών ή για τη 
διαπίστωση γεγονότων, η επιτροπή μπορεί 
να οργανώνει ακροάσεις των 
αναφερόντων ή γενικές ακροάσεις, ή να 
αποστέλλει μέλη της για επιτόπια 
διαπίστωση.

3. Για τη διερεύνηση αναφορών, τη 
διαπίστωση γεγονότων ή την εξεύρεση 
λύσεων, η επιτροπή μπορεί να
διοργανώσει διερευνητικές επισκέψεις 
στο κράτος μέλος ή στην περιφέρεια που 
αναφέρει ο αναφέρων.
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Οι εκθέσεις αυτών των επισκέψεων 
εγκρίνονται από την επιτροπή και 
διαβιβάζονται προς ενημέρωση στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 13
Άρθρο 192, παράγραφος 4

4. Για την προετοιμασία της 
γνωμοδότησής της η επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από την Επιτροπή την επίδειξη 
εγγράφων, την παροχή πληροφοριών και 
την πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

4. Για την προετοιμασία της 
γνωμοδότησής της για μία παραδεκτή 
αναφορά, η επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από την Επιτροπή να διεξαγάγει 
προκαταρκτική έρευνα, κυρίως όσον 
αφορά τις συνέπειες για τις νομοθεσίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 
διατάξεις της Συνθήκης, να υποβάλει 
έγγραφα, να παράσχει πληροφορίες ή να 
συνδράμει την επιτροπή με άλλο τρόπο. 
Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Τροπολογία 14
Άρθρο 192, παράγραφος 5

5. Η επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο, 
αν συντρέχει λόγος, προτάσεις 
ψηφίσματος επί των αναφορών για τις 
οποίες της έχει ζητηθεί να γνωμοδοτήσει.

5. Η επιτροπή μπορεί να διαβιβάσει τη 
γνωμοδότησή της ή τη σύστασή της στην 
Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή σε αρχή 
κράτους μέλους για ανάληψη δράσης ή 
απάντηση.  Μπορεί να υποβάλει
προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο ή την
Επιτροπή για συζήτηση στην ολομέλεια, 
συνοδευόμενη από ψήφισμα για την 
περάτωση της συζήτησης. 

Η επιτροπή μπορεί, εκτός αυτού, να 
ζητήσει η γνωμοδότησή της να 
διαβιβασθεί από τον Πρόεδρο στην 
Επιτροπή ή το Συμβούλιο.

Τροπολογία 15
Άρθρο 192, παράγραφος 7

7. Στους αναφέροντες γνωστοποιούνται 7. Οι αναφέροντες ενημερώνονται για τις 
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από τον Πρόεδρο οι αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί επί των αναφορών, καθώς και η 
αιτιολόγησή τους.

αποφάσεις που έλαβε η επιτροπή και τους 
παρέχονται οι λόγοι βάσει των οποίων 
ελήφθη η σχετική απόφαση.
Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση μιας 
παραδεκτής αναφοράς, αυτή 
χαρακτηρίζεται περατωθείσα και 
ενημερώνεται ο αναφέρων.

Τροπολογία 16
Άρθρο 193, παράγραφος 2

2. Ο τίτλος και η περίληψη των 
εγγεγραμμένων στο γενικό πρωτόκολλο 
αναφορών, οι γνωμοδοτήσεις που 
συνοδεύουν την εξέταση της αναφοράς, 
καθώς και οι σημαντικότερες αποφάσεις, 
εισάγονται, εφόσον συμφωνεί ο αναφέρων, 
σε τράπεζα δεδομένων στην οποία έχει 
πρόσβαση το κοινό. Οι αναφορές που 
εξετάζονται εμπιστευτικά φυλάσσονται στα 
αρχεία του Κοινοβουλίου, όπου μπορεί να 
τις συμβουλευθεί οποιοσδήποτε βουλευτής.

2. Ο τίτλος και η περίληψη των 
εγγεγραμμένων στο γενικό πρωτόκολλο 
αναφορών, οι γνωμοδοτήσεις που 
συνοδεύουν την εξέταση της αναφοράς, 
καθώς και οι σημαντικότερες αποφάσεις, 
εισάγονται, εφόσον συμφωνεί ο αναφέρων 
και η επιτροπή διαθέτει τους 
απαραίτητους οικονομικούς, τεχνικούς και 
ανθρώπινους πόρους για να το πράξει, σε 
τράπεζα δεδομένων στην οποία έχει 
πρόσβαση το κοινό. Οι αναφορές που 
εξετάζονται εμπιστευτικά φυλάσσονται στα 
αρχεία του Κοινοβουλίου, όπου μπορεί να 
τις συμβουλευθεί οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αναγνωρίζει τη σημασία που έχει να υπάρχουν οι απαιτούμενες 
πιστώσεις ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων.
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