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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 8Β της Συνθήκης 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, σύμφωνα με τις διαδικασίες για την 
εφαρμογή της "πρωτοβουλίας των πολιτών", οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλλουν τις προτάσεις τους κατά πρώτο λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω 
της Επιτροπής Αναφορών, δεδομένου ότι η νέα αυτή δυνατότητά μπορεί σαφώς να 
εξισωθεί και να συνδεθεί με το ίδιο το δικαίωμα αναφοράς, και ότι είναι εύλογο οι 
πολίτες της ΕΕ να  χρησιμοποιούν πλήρως το δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο 
όταν καλούν την Επιτροπή να ενεργήσει1· θεωρεί, περαιτέρω, ότι μια τέτοια διαδικασία 
θα διασφάλιζε περισσότερο ανοικτό πνεύμα και διαφάνεια επιτρέποντας την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στις εργασίες των θεσμικών οργάνων·

                                               
1 Άρθρο 21 ΣΛΕΕ - συνήθης νομοθετική διαδικασία  (ΣΝΔ) για διαδικασίες που αφορούν τη θέσπιση της 
"πρωτοβουλία των πολιτών". 
Άρθρο 22 ΣΛΕΕ – ειδικά νομοθετική διαδικασία για διατάξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των
δικαιωμάτων των πολιτών: το Συμβούλιο ενεργεί ομόφωνα αφού λάβει τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και την έγκριση των κρατών μελών. 



PE722440v01-00 4/4 PA\722440EL.doc

EL

6. 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· δηλώνει αποφασισμένο να διευκρινίσει μαζί με τα άλλα θεσμικά 
όργανα την έκταση στην οποία ο Χάρτης εφαρμόζεται άμεσα στους πολίτες της ΕΕ -
πράγμα που επιθυμούν οι πολίτες  - καθώς και τα συγκεκριμένα ένδικα μέσα και 
εξωδικαστικά μέσα εννόμου προστασίας που διαθέτουν οι πολίτες της ΕΕ όταν 
υποβάλλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή 
του Χάρτη και των διατάξεών του όσον αφορά  την ακεραιότητα του προσώπου και τα 
διάφορα δικαιώματα που άπτονται της ζωής, της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας.
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