
Αγαπητοί φίλοι, 

Για εσάς που θέλετε να υποβάλετε την αναφορά(συνημμένο Word στα 

ελληνικά) σας ενημερώνουμε ότι αυτό το ψήφισμα ετοιμάστηκε από άτομα 

εντός του ΕΚ που είναι αντίθετοι στο σύστημα. Προετοιμάστηκε προσεκτικά, 

σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ΕΚ για να αυξηθούν οι πιθανότητες να 

δημοσιευθεί και να δωθεί  η ευκαιρία σε όλους μας να την υποστηρίξουμε. 

Η αναφορά έχει στόχο να επισημάνει στο ΕΚ, ως σύνολο δημοκρατικά 

εκλεγμένων εκπρόσωπων των λαών της Ευρώπης, ένα σύνολο 

παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά τη 

διάρκεια της κρίσης Covid19. Επιπλέον, η αναφορά ζητά από το ΕΚ να 

οργανώσει αμέσως μια κοινοβουλευτική διερευνητική επιτροπή που 

θα πρέπει να βασίζεται σε μια ανεξάρτητη επιτροπή διεθνών ειδικών 

εμπειρογνωμόνων   που θα πρέπει να εξετάσει την επιστημονική βάση που 

αποτέλεσε τη βάση για τις αποφάσεις των αρχών κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου (τεστ, θεραπεία, εμβολιασμός, αξιοπιστία των αριθμών των 

«μολυσμένων» και των θανάτων που σχετίζονται με το covid, χρήση μάσκας, 

κλείσιμο σχολείων και θρησκευτικών ιδρυμάτων, περιορισμοί κυκλοφορίας 

κλπ), καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τέλος, η αναφορά ζητά 

από το ΕΚ να απαιτήσει αιτιολόγηση από τις κυβερνήσεις και την εκτελεστική 

εξουσία της ΕΕ για τη δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων στα 

μέτρα που σχετίζονται με το covid. 

Από διαδικαστική άποψη, μια μόνο αναφορά αρκεί για να ξεκινήσει μια 

διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα. Όμως, από 

άποψη δημοκρατίας και πίεσης στο ΕΚ, πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν 

περισσότερα τα ευρωπαϊκά έθνη που θα υποβάλουν αυτό το ψήφισμα. Δεν 

χρειάζεται μια αναφορά να επαναληφθεί δύο ή περισσότερες φορές από το 

ίδιο έθνος (αν και δεν βλάπτει, εξαρτάται από εσάς). Μέχρι σήμερα η 

αναφορά έχει υποβληθεί από οργανώσεις της Γαλλίας, Βελγίου, Κάτω 

Χωρών, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Ιρλανδίας, Γερμανίας, Δανίας, Σουηδίας, 

Φινλανδίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, Λετονίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, 

Σλοβακίας, Λουξεμβούργου, Ιταλίας και Κροατίας ή ιδιώτες. Ορισμένες από 

αυτές τις εθνικές αναφορές– 1397/2020 - Βέλγιο, 1399/2020 - 

Γαλλία, 1401/2020 – Πορτογαλία, 1438/2020 - Ρουμανία, 1469/2020 – 

https://www.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/content/1397%2525252F2020/html/P%252525C3%252525A9tition-no%252525C2%252525A01397%2525252F2020%2525252C-pr%252525C3%252525A9sent%252525C3%252525A9e-par-Hilde-De-Smet%2525252C-de-nationalit%252525C3%252525A9-belge%2525252C-au-nom-de-%252525C2%252525ABDocs-4-open-debate%252525C2%252525BB%2525252C-sur-les-droits-et-libert%252525C3%252525A9s-fondamentaux-des-citoyens-de-l%252525E2%25252580%25252599Union-pendant-la-pand%252525C3%252525A9mie-de-COVID-19
https://www.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/content/1399%2525252F2020/html/P%252525C3%252525A9tition-no%252525C2%252525A01399%2525252F2020%2525252C-pr%252525C3%252525A9sent%252525C3%252525A9e-par-Thibault-Mercier%2525252C-de-nationalit%252525C3%252525A9-fran%252525C3%252525A7aise%2525252C-au-nom-du-Cercle-Droit-%25252526-Libert%252525C3%252525A9%2525252C-sur-les-droits-et-libert%252525C3%252525A9s-fondamentaux-des-citoyens-de-l%252525E2%25252580%25252599Union-pendant-la-pand%252525C3%252525A9mie-de-COVID-19
https://www.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/content/1401%2525252F2020/html/P%252525C3%252525A9tition-no%252525C2%252525A01401%2525252F2020%2525252C-pr%252525C3%252525A9sent%252525C3%252525A9e-par-A.%252525C2%252525A0R.%2525252C-de-nationalit%252525C3%252525A9-portugaise%2525252C-sur-les-droits-et-libert%252525C3%252525A9s-fondamentaux-des-citoyens-de-l%252525E2%25252580%25252599Union-pendant-la-pand%252525C3%252525A9mie-de-COVID-19
https://www.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/content/1438%2525252F2020/html/P%252525C3%252525A9tition-n%252525C2%252525BA%252525C2%252525A01438%2525252F2020%2525252C-pr%252525C3%252525A9sent%252525C3%252525A9e-par-E.I.%2525252C-de-nationalit%252525C3%252525A9-roumaine%2525252C-sur-les-droits-et-libert%252525C3%252525A9s-fondamentaux-des-citoyens-de-l%252525E2%25252580%25252599Union-pendant-la-pand%252525C3%252525A9mie-de-COVID-19
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1469%25252F2020/html/Petition-No-1469%25252F2020-by-H.R.-%252528Norwegian%252529-on-fundamental-freedoms-and-citizens%2525E2%252580%252599-rights-in-the-EU-amid-Covid-19


Νορβηγία, 1501/2020 - Ιρλανδία – έχουν ήδη γίνει δεκτές από την Επιτροπή 

PETI και διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διερεύνυση και στην 

επιτροπή LIBE για γνωμοδότηση. Είναι ανοιχτές προς δημόσια υποστήριξη. 

Πολλές άλλες περιμένουν να γίνουν αποδεχτές. Ακρόαση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσων κατέθεσαν αναφορά θα πρέπει να ακολουθήσει τις 

ανοιχτές αναφορές.               

Λάβετε υπόψη ότι μόλις δημοσιευθεί από το ΕΚ, η αναφοράθα είναι ανοικτή 

για δημόσια υποστήριξη/ψηφοφορία. Κάθε ευρωπαίος πολίτης ή κάτοικος 

θα έχει το δικαίωμα να πατήσει το κουμπί "υποστηρίζω" για αυτή την 

αναφορά. Θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε όλα τα δίκτυά μας για να 

στείλουμε το μήνυμα πολύ μακριά, έτσι ώστε εκατομμύρια άνθρωποι στην 

Ευρώπη να μπορούν να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα και να 

επισημάνουν στο ΕΚ ότι απαιτούν εξηγήσεις για αυτήν την περίοδο. 

Μπορούν να το κάνουν υποστηρίζοντας αυτήν την αναφορά 

Αν αποφασίσετε να υποβάλετε την αναφορά παρακαλώ ενημερώστε με 

για όλες τις υποβολές της αναφοράς για τις οποίες γνωρίζετε (αν 

κινητοποιήσετε ορισμένες από τις επαφές σας), συγκεκριμένα στείλτε μου 

τον αριθμό καταχώρησης που θα σας στείλει το ΕΚ, καθώς όσοι 

καταθέτουν την αναφορά ασκούν πίεση σε ορισμένους ευρωβουλευτές βάσει 

των γνώσεών τους σχετικά με νέες υποβολές.    

Οδηγίες: 

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο  αναφορών του ΕΚ  Registration | PETI | 

Committees | European Parliament, επιλέξτε τη γλώσσα σας και 

εγγραφείτε/δημιουργείστε τον λογαριασμό σας (διαρκεί 2 λεπτά).  

   Registration | PETI | Committees | European Parliament 

Αρχική σελίδα για τη δημιουργία λογαριασμού και την υποβολή αναφοράς. 

Περαιτέρω σύνδεσμοι για τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Κατά την εγγραφή θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε αυτές τις 

ερωτήσεις (περιλαμβάνονται οι απαντήσεις, διαφορετικά, εάν δώσετε 

διαφορετικές απαντήσεις, το σύστημα θα σας ωθήσει πίσω στην 

αρχή).  

https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1501%25252F2020/html/Petition-No-1501%25252F2020-by-D.K.-%252528Irish%252529-on-Covid-19%25253A-fundamental-rights-and-freedoms-of-the-citizens-of-the-European-Union
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/registration/register
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/registration/register


Ερώτηση 1 από 8 

Θέλετε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή να κοινοποιήσετε μια παρατήρηση σχετικά με τις δραστηριότητες 

του Κοινοβουλίου ή των μελών του; 

Όχι 

Ερώτηση 2 από 8 

Το θέμα που θέλετε να αναφέρετε αφορά πιθανό κρούσμα 

κακοδιοίκησης σε ένα από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της 

ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΤΕ, EPSO, 

ΕΑΑΤ κ.λπ.), το οποίο σας επηρεάζει προσωπικά; 

Όχι 

 Ερώτηση 3 από 8 

Είστε πολίτης ή κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενεργεί 

προσωπικά ή για λογαριασμό μιας εθελοντικής οργάνωσης, 

οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών ή ιδιωτικής εταιρείας με έδρα 

σε κράτος μέλος της ΕΕ; 

Ναι 

Ερώτηση 4 από 8 

Το θέμα που σας απασχολεί αφορά διασυνοριακά προβλήματα που 

προκαλούνται από πιθανή παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από 

δημόσια αρχή σε σχέση με την εσωτερική αγορά της ΕΕ; 

Όχι  

Ερώτηση 5 από 8 

Το θέμα που σας απασχολεί σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο η 

νομοθεσία της ΕΕ ενδεχομένως εφαρμόζεται ή υλοποιείται εσφαλμένα 

εντός του κράτους μέλους σας; 

Ναι 



Ερώτηση 6 από 8 

Επιθυμείτε να εκφράσετε την υποστήριξή σας σε Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 

παράγραφος 4 της Συνθήκης της Λισαβόνας; 

Όχι 

Ερώτηση 7 από 8 

Υποβάλλετε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή 

διαφωνείτε με απόφαση θεσμικού οργάνου ή απόφαση που εκδόθηκε 

από δικαστήριο ή από δεόντως συσταθέν δικαιοδοτικό όργανο; 

Όχι  

Ερώτηση 8 από 8 

Το θέμα που σας απασχολεί εμπίπτει σαφώς στο πεδίο της 

δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας επηρεάζει άμεσα; 

Ναι 

2. Η αναφορά έχει τίτλο "COVID-19 - Fundamental Freedoms and Rights 

of Citizens of the European Union" - θα πρέπει όλοι να του δώσουμε το 

ίδιο όνομα σε όλες τις γλώσσες, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί κατά την 

αναζήτηση στο portal του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου που βασίζεται σε 

λέξεις-κλειδιά.       

3. Υποβάλετε την αναφορά(επισυνάπτεται το κείμενο στα ελληνικά).  

Τι συμβαίνει μετά; 

α) η Γραμματεία της επιτροπής PETI προχωρά σε αξιολόγηση την οποία 

και καταθέτει στην επόμενη διαθέσιμη ημερήσια διάταξη της Επιτροπής ·        

β) η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα παραδοχής 

της(και ενημερώνει σχετικά αυτόν που υπέβαλε την αναφορά) ·          

γ) όταν ληφθεί αυτή η απόφαση, είτε γίνει δεκτή είτε όχι , η αναφορά 

δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΕΚ (όχι πλήρης, αλλά ο τίτλος, το όνομα 



του αναφέροντα (εκτός εάν το άτομο επιθυμεί ανωνυμία) και περίληψη σε 

όλες τις γλώσσες της ΕΕ ) ·          

δ) από εκείνη τη στιγμή, οι αναφορές που έχουν γίνει αποδεκτές είναι 

ανοιχτές για "υποστήριξη" · Τα ονόματα των υποστηρικτών δεν 

δημοσιεύονται, μόνο ο συνολικός αριθμός τους (αυτό σημαίνει ότι άτομα που 

θέλουν να υποστηρίξουν αυτήν την αναφορά αλλά θέλουν να παραμείνουν 

ανώνυμα, μπορούν να το κάνουν).        

Έτσι, η μορφή και η διαδικασία του ΕΚ καθιστά ότι δεν χρειάζεται να 

συλλέξετε υπογραφές πριν από την υποβολή της αναφοράς, η τήρηση μιας 

αναφοράς μπορεί να εκφραστεί με την υποβολή της ξανά ή με την προσθήκη 

υποστήριξης σε μια υπάρχουσα. Επίσης, η υποστήριξη δεν είναι υπό όρους 

ή περιορισμένη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να υποστηρίξετε 

οποιονδήποτε αριθμό παρόμοιων αναφορών που υποβάλλονται σε 

άλλες γλώσσες της ΕΕ (καθώς όλες θα μεταφραστούν στη δική σας γλώσσα, 

μπορείτε εύκολα να μάθετε ποιες είναι οι παρόμοιες αναφορές που 

υποβλήθηκαν απο ΑΛΛΟΥΣ).     

Όσο περισσότερη υποστήριξη για όλες τις αναφορές, τόσο το καλύτερο! 

Τέλος,  προφανώς όλοι είναι ελεύθεροι να προετοιμάσουν τα δικά τους 

μηνύματα, αλλά αυτό το έτοιμο υλικό μπορέι να σας βοηθήσει. Οι εκδόσεις 

στα αγγλικά και στα γαλλικά αντικατοπτρίζουν τις απόψεις οργανώσεων σε 

αυτές τις χώρες, η αναφορά στους ιστοτόπους τους στο κείμενο πρέπει να 

προσαρμοστεί για κάθε χώρα / οργάνωση. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 


