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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

22. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο 

ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

βνπιεπηέο θαη ηηο επηηξνπέο· ππελζπκίδεη 

φηη, θαηά ηε ζχζηαζε ηεο Υπεξεζίαο 

Έξεπλαο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

(EPRS) ην 2013, πξνβιέθζεθε ε 

ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηεο EPRS θαη ησλ ζεκαηηθψλ 

ηκεκάησλ· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα λα πξνβεί ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο 

θαη λα ππνβάιεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηελ 

Επηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ έσο ηα ηέιε 

ηνπ 2016· ζεσξεί φηη ε αμηνιφγεζε απηή 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη 

απφ ηελ EPRS ζπκβαδίδεη κε ηνλ βέιηηζην 

ηξφπν κε ηηο εμειίμεηο ζηηο αληίζηνηρεο 

ζεκαηηθέο επηηξνπέο θαη παξάιιεια 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο κεκνλσκέλσλ 

βνπιεπηψλ, θαη δελ επηθαιχπηεηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο νχηε ελζαξξχλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ππεξεζηψλ· 

22. πηζηεύεη όηη, γηα λα εθπιεξώλνπλ ηελ 

απνζηνιή ηνπο, νη βνπιεπηέο ρξεηάδνληαη 

ζπκβνπιεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε 

πςειήο πνηφηεηαο, εθθξάδεη όκσο ηελ 

αληίζεζή ηνπ ζε νηαδήπνηε αύμεζε ηνπ 

εηδηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο· ππελζπκίδεη φηη, θαηά ηε 

ζχζηαζε ηεο Υπεξεζίαο Έξεπλαο ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (EPRS) ην 

2013, πξνβιέθζεθε ε ελδηάκεζε 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο EPRS θαη ησλ 

ζεκαηηθψλ ηκεκάησλ· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, 

απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα λα πξνβεί ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο 

θαη λα ππνβάιεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηελ 

Επηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ έσο ηα ηέιε 

ηνπ 2016· ζεσξεί φηη ε αμηνιφγεζε απηή 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη 

απφ ηελ EPRS ζπκβαδίδεη κε ηνλ βέιηηζην 

ηξφπν κε ηηο εμειίμεηο ζηηο αληίζηνηρεο 

ζεκαηηθέο επηηξνπέο θαη παξάιιεια 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο κεκνλσκέλσλ 

βνπιεπηψλ, θαη δελ επηθαιχπηεηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο νχηε ελζαξξχλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ππεξεζηψλ· 
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