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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. σημειώνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση 

των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2014 

προς τα μέλη του οργάνου· ζητεί από τη 

Διαμεσολαβήτρια να δώσει μια 

ολοκληρωμένη περιγραφή αυτών των 

ποσών στην επόμενη έκθεση 

παρακολούθησης προς την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή· 

5. διαπιστώνει με ανησυχία ότι υπάρχει 

ιδιαίτερη αύξηση των αναλήψεων 

υποχρεώσεων το 2014 προς τα μέλη του 

οργάνου· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια 

να δώσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή 

αυτών των ποσών στην επόμενη έκθεση 

παρακολούθησης προς την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με 

την Στρατηγική προς το 2019, η 

Διαμεσολαβήτρια προέβη σε έρευνες ιδίας 

πρωτοβουλίας, κάνοντας χρήση μιας πιο 

συστηματικής και συστημικής 

προσέγγισης έναντι περίπλοκων 

ζητημάτων που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά της· θεωρεί πως αυτό είναι 

ένα αποτελεσματικό εργαλείο· ζητεί από 

τη Διαμεσολαβήτρια να ενημερώνει 

τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή 

αρχή σχετικά με τον αντίκτυπο των 

ερευνών· 

6. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με 

την Στρατηγική προς το 2019, η 

Διαμεσολαβήτρια προέβη σε έρευνες ιδίας 

πρωτοβουλίας, κάνοντας χρήση μιας πιο 

συστηματικής και συστημικής 

προσέγγισης έναντι περίπλοκων 

ζητημάτων που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά της· θεωρεί πως αυτό είναι 

ένα αποτελεσματικό εργαλείο· ζητεί από 

τη Διαμεσολαβήτρια να ενημερώνει 

τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή 

αρχή σχετικά με τον αντίκτυπο των 

ερευνών και να προσδιορίζει με σαφήνεια 

τα καθήκοντα του συντονιστή· 

επισημαίνει ωστόσο ότι προτεραιότητα 

της Διαμεσολαβήτριας πρέπει να είναι η 

εξέταση καταγγελιών από τους πολίτες 

εντός ενός εύλογου χρονικού ορίου και ότι 

οι έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας δεν πρέπει 

επουδενί να παραβαίνουν αυτό τον στόχο· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επιδοκιμάζει τη δημιουργία μιας νέας 

θέσης που ορίζεται ως «συντονιστής 

έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας»· εκτιμά πως 

πρόκειται για ένα βήμα για να καταστεί 

πιο αποτελεσματικό το έργο του θεσμού 

αυτού· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να 

υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή σχετικά με τις επιδόσεις, 

τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα 

της θέσης αυτής· 

7. λαμβάνει υπό σημείωση τη δημιουργία 

μιας νέας θέσης που ορίζεται ως 

«συντονιστής έρευνας ιδίας 

πρωτοβουλίας»· ελπίζει ότι αυτή η νέα 

θέση θα έχει ως αποτέλεσμα το έργο του 

οργάνου να είναι αποτελεσματικότερο· 
καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να υποβάλει 

έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή 

αρχή σχετικά με τις επιδόσεις, τον 

αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα της 

θέσης αυτής· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το ποσοστό 

των ερευνών που περατώθηκαν σε σχέση 

με τις εν εξελίξει έρευνες στο τέλος του 

προηγούμενου οικονομικού έτους έφτασε 

στο ανώτατο επίπεδό της (1,4 

περατωθείσες έρευνες για κάθε μια σε 

εξέλιξη, σε σχέση με στόχο τη μείωση στο 

1,1)· τονίζει ότι το ποσοστό των ερευνών 

που ολοκληρώθηκαν μέσα σε 12 και 18 

μήνες μειώθηκε το 2014· αποδέχεται την 

παρατήρηση της Διαμεσολαβήτριας ότι η 

νέα στρατηγική η οποία περιλαμβάνει τη 

διενέργεια ερευνών ιδίας πρωτοβουλίας 

είχε αντίκτυπο στον αριθμό των 

περατωθεισών υποθέσεων· 

10. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το ποσοστό 

των ερευνών που περατώθηκαν σε σχέση 

με τις εν εξελίξει έρευνες στο τέλος του 

προηγούμενου οικονομικού έτους έφτασε 

στο ανώτατο επίπεδό της (1,4 

περατωθείσες έρευνες για κάθε μια σε 

εξέλιξη, σε σχέση με στόχο τη μείωση στο 

1,1)· τονίζει ότι το ποσοστό των ερευνών 

που ολοκληρώθηκαν μέσα σε 12 και 18 

μήνες μειώθηκε το 2014· αποδέχεται την 

παρατήρηση της Διαμεσολαβήτριας ότι η 

νέα στρατηγική η οποία περιλαμβάνει τη 

διενέργεια ερευνών ιδίας πρωτοβουλίας 

είχε αντίκτυπο στον αριθμό των 

περατωθεισών υποθέσεων· ζητεί από τη 

Διαμεσολαβήτρια να περιγράψει  με 

σαφήνεια αυτό τον αντίκτυπο στην 

αρμόδια για την απαλλαγή αρχή κατά την 

επόμενη έκθεση παρακολούθησης προς 

την εν λόγω αρχή· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. επιδοκιμάζει τα ποσά που 

εξοικονομήθηκαν στις γραμμές του 

προϋπολογισμού για τη μετάφραση και τις 

δημοσιεύσεις· 

20. εκφράζει ανησυχία για το ύψος των 

ποσών που εξοικονομήθηκαν από τον 

Διαμεσολαβητής στα κονδύλια του 

προϋπολογισμού για τη μετάφραση (190 

000 EUR) και την επικοινωνία (60 000 

EUR), τα οποία διατέθηκαν στον τομέα 

του προσωπικού του Διαμεσολαβητή· 

τονίζει ότι ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει 

να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση και ίσες 

ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της 

Ένωσης και ότι η ποιότητα, η γλωσσική 

πολυμορφία και η συντήρηση της 

επικοινωνιακής πολιτικής του 

Διαμεσολαβητή θα πρέπει να 

παραμείνουν πυλώνες του θεσμού αυτού· 

Or. en 

 

 


