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ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

αναφορά εξετάζεται και διεκπεραιώνεται 

με προσοχή και ότι όλοι οι αναφέροντες 

πρέπει να λαμβάνουν απάντηση εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος· 

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

αναφορά εξετάζεται και διεκπεραιώνεται 

με προσοχή και ότι όλοι οι αναφέροντες 

πρέπει να λαμβάνουν απάντηση εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφέρων 

πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τους 

λόγους για τους οποίους περατώθηκε η 

εξέταση της αναφοράς του·  
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34. υπενθυμίζει τα μέτρα που πρέπει 

ακόμη να ληφθούν για να ολοκληρωθούν 

τα εναπομένοντα στάδια του έργου της 

διαδικτυακής πύλης αναφορών, μέσω της 

οποίας οι αναφέροντες θα μπορούν να 

λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

της αναφοράς τους, να ενημερώνονται 

αυτομάτως σχετικά με μεταβολές στη 

διαδικασία διεκπεραίωσης, όπως η 

απόφαση περί του παραδεκτού, η λήψη 

απάντησης από την Επιτροπή ή η 

ενσωμάτωση της αναφοράς τους στην 

ημερήσια διάταξη συνεδρίασης της 

επιτροπής με αναφορά του συνδέσμου για 

τη μετάδοση μέσω διαδικτύου, και να 

επικοινωνούν άμεσα με τη γραμματεία της 

Επιτροπής Αναφορών με στόχο τη σαφή 

και άμεση ενημέρωσή τους· υπογραμμίζει 

ότι η διαδικτυακή πύλη είναι μια 

σημαντική πηγή πληροφοριών για τους 

πολίτες της ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να παρέχεται ενημέρωση για όλο 

τον κύκλο ζωής των αναφορών· 

34. υπενθυμίζει τα μέτρα που πρέπει 

ακόμη να ληφθούν για να ολοκληρωθούν 

τα εναπομένοντα στάδια του έργου της 

διαδικτυακής πύλης αναφορών, μέσω της 

οποίας οι αναφέροντες θα μπορούν να 

λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

της αναφοράς τους και να ενημερώνονται 

αυτομάτως σχετικά με μεταβολές στη 

διαδικασία διεκπεραίωσης, όπως η 

απόφαση περί του παραδεκτού, η λήψη 

απάντησης από την Επιτροπή ή η 

ενσωμάτωση της αναφοράς τους στην 

ημερήσια διάταξη συνεδρίασης της 

επιτροπής με αναφορά του συνδέσμου για 

τη μετάδοση μέσω διαδικτύου, και θα 

λαμβάνουν, με τον τρόπο αυτό, σαφή και 

άμεση ενημέρωση από τη γραμματεία της 

Επιτροπής Αναφορών· υπογραμμίζει ότι η 

διαδικτυακή πύλη είναι μια σημαντική 

πηγή πληροφοριών για τους πολίτες της 

ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

παρέχεται ενημέρωση για όλο τον κύκλο 

ζωής των αναφορών· 
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