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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:

1. υπογραμμίζει ότι, πέραν των σημαντικών θεσμικών βελτιώσεων που περιέχονται στις 
νέες συνθήκες, υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα για τους πολίτες της ΕΕ που 
απορρέουν, αφενός, από την ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και ελέγχου  των 
πολιτικών της Ένωσης και, αφετέρου, από την ισχυροποίηση των δικαιωμάτων των 
πολιτών της ΕΕ·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η διαδικασία σχετικά με τις αναφορές, που έχει 
προκριθεί στη νέα συνθήκη, παρέχει μια σημαντική διευκόλυνση που επιτρέπει στους 
Ευρωπαίους να συμμετέχουν ενεργά - είτε ατομικά είτε μέσω εθελοντικών ενώσεων -
στην ανάπτυξη της Ένωσης· επισημαίνει ότι μια τέτοια συμμετοχή μπορεί να 
περιλαμβάνει την προσέλκυση της προσοχής του Κοινοβουλίου σε καταστάσεις όπου 
τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ορθά τη νομοθεσία της ΕΕ, στη γνωστοποίηση στο 
Κοινοβούλιο αδυναμιών της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, και σε διαμαρτυρίες 
σχετικά με πιθανή μη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ ή των 
κατοίκων της Ένωσης·

3. υπογραμμίζει τον ρόλο και τις ευθύνες της Επιτροπής Αναφορών επί του θέματος 
αυτού, και τη σημασία του να επιτυγχάνεται η πλήρης και αποτελεσματική συνεργασία 
όλων των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, και όλων των κρατών μελών και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών,  προκειμένου να δίδεται απάντηση και λύση στις 
ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ, στο πνεύμα της Συνθήκης της Λισσαβόνας· 

4. επισημαίνει τις νέες ευκαιρίες που παρέχονται στους πολίτες της ΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, όσον αφορά την επονομαζόμενη "πρωτοβουλία των πολιτών",  
η οποία επιτρέπει σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενους από 
διάφορα κράτη μέλη να καλέσουν την Επιτροπή να εκπονήσει μια νέα νομοθετική 
πράξη που απαιτείται για την εφαρμογή των συνθηκών·

5. δηλώνει αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός που πρόκειται να εγκριθεί για 
την εφαρμογή της «πρωτοβουλίας των πολιτών» θα καθορίζει σαφείς, απλούς και 
φιλικούς προς τον χρήστη όρους για την άσκηση αυτού του δικαιώματος των πολιτών· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες των 
πολιτών και ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την προώθηση 
μεμονωμένων πρωτοβουλιών καθώς και του ίδιου του δικαιώματος της ανάληψης 
πρωτοβουλιών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η Επιτροπή αποτελεί τον μοναδικό 
αποδέκτη των πρωτοβουλιών των πολιτών· θεωρεί ότι πρέπει να παρασχεθούν 
μηχανισμοί στο πλαίσιο του κανονισμού εφαρμογής, που να επιτρέπουν στο 
Κοινοβούλιο να λαμβάνει θέση και, εάν κρίνεται σκόπιμο, να υπερασπίζεται αυτές τις 
πρωτοβουλίες·
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6. σημειώνει ότι ήδη οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μέσω αναφοράς από το 
Κοινοβούλιο να ασκήσει το δικαίωμά του βάσει του άρθρου 192 της Συνθήκης ΕΚ και 
να ζητήσει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, και ότι τίποτα δεν εμποδίζει τους 
πολίτες, εάν το επιλέξουν, να απευθύνουν την ίδια έκκληση για θέσπιση κοινοτικών 
πράξεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως πρωτοβουλία πολιτών, όσο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αναφορά·

7. θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει πώς θα μπορούσε να αναπτύξει τις 
κατάλληλες διαδικασίες για την παρακολούθηση και τη στήριξη των πρωτοβουλιών 
των πολιτών, και πιστεύει ότι η Επιτροπή Αναφορών, που διαθέτει ήδη μεγάλη εμπειρία 
όσον αφορά τη συνεργασία με πολίτες για θέματα που τους απασχολούν, οφείλει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες·

8. χαιρετίζει τη διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την αναγνώριση 
των δικαιωμάτων, ελευθεριών και αρχών που καθορίζονται σε αυτόν για όλους τους 
πολίτες της ΕΕ, ιδίως των διαφόρων δικαιωμάτων που άπτονται της ζωής, της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της 
ιδιοκτησίας· δηλώνει αποφασισμένο να διευκρινίσει μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα 
ότι η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής του Χάρτη όσον αφορά τις ενέργειες των κρατών 
μελών δεν περιορίζεται αδικαιολόγητα από μια ευρεία ερμηνεία των περιορισμών που 
ορίζονται εν προκειμένω στα οριζόντια άρθρα του Χάρτη, και ιδίως στο άρθρο 51 
αυτού, που απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τον Χάρτη μόνο όταν 
εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία·

9. σημειώνει ότι το ενισχυμένο καθεστώς του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
καθώς και η διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων που μπορεί να αποτελέσουν 
αντικείμενο διαδικασιών επί παραβάσει, ιδίως στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, θα έχουν άμεση επίδραση στις εργασίες της Επιτροπής 
Αναφορών όταν η εν λόγω επιτροπή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο εξ ονόματος των 
πολιτών·

10. επισημαίνει ότι η εισαγωγή στο άρθρο 298 της ΣΛΕΕ μιας νομικής βάσης για τη 
χρηστή διοίκηση και η έγκριση κανονισμών για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου θα 
ικανοποιήσει μια μακροχρόνια έκκληση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κοινό σύστημα διοικητικού δικαίου που θα διέπει την 
ευρωπαϊκή διοίκηση, και ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να συμμετάσχει ενεργά 
στη διαδικασία έγκρισης των εν λόγω κανονισμών.
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