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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, 

483 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη 

παραδεκτές και ότι εξακολουθεί να 

υπάρχει ευρεία σύγχυση σχετικά με τους 

τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως 

προκύπτει από τον υψηλό αριθμό μη 

παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν 

(33.8%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

προκειμένου να επιλυθεί αυτό το 

πρόβλημα, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και 

να βελτιωθεί η επικοινωνία με τους πολίτες 

και να εξηγηθούν οι διαφορετικοί τομείς 

αρμοδιότητας, ήτοι σε ευρωπαϊκό, σε 

εθνικό και σε τοπικό επίπεδο· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, 

483 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη 

παραδεκτές και ότι εξακολουθεί να 

υπάρχει ευρεία σύγχυση σχετικά με τους 

τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως 

προκύπτει από τον υψηλό αριθμό μη 

παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν 

(33.8%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

αποβαίνει πρωτίστως προς όφελος των 

αναφορών που είναι παραδεκτές και 

βάσιμες όταν η Επιτροπή Αναφορών δεν 

επιβαρύνεται με την εξέταση μη 

παραδεκτών ή αβάσιμων αναφορών για 

αδικαιολόγητα μακρό χρονικό διάστημα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να 

επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να 

ενθαρρυνθεί και να βελτιωθεί η 

επικοινωνία με τους πολίτες και να 

εξηγηθούν οι διαφορετικοί τομείς 

αρμοδιότητας, ήτοι σε ευρωπαϊκό, σε 

εθνικό και σε τοπικό επίπεδο· 
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ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 

θεσπιστεί ειδική μέθοδος διεκπεραίωσης 

των αναφορών που αφορούν την ευημερία 

των παιδιών και ότι έχει δημιουργηθεί 

ειδική ομάδα εργασίας σχετικά με αυτό το 

ζήτημα, η οποία συστάθηκε στις 17 

Σεπτεμβρίου 2015 με εκλεγμένη πρόεδρο 

την Eleonora Evi· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 

θεσπιστεί ειδική μέθοδος διεκπεραίωσης 

των αναφορών που αφορούν την ευημερία 

των παιδιών και ότι έχει δημιουργηθεί 

ειδική ομάδα εργασίας σχετικά με αυτό το 

ζήτημα, η οποία συστάθηκε στις 17 

Σεπτεμβρίου 2015 με εκλεγμένη πρόεδρο 

την Eleonora Evi· τονίζει ότι κάθε ομάδα 

εργασίας θα πρέπει να έχει σαφή εντολή, 

προκειμένου να επιτυγχάνονται απτά 

αποτελέσματα και να αποφεύγονται 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην 

επεξεργασία των αναφορών·  
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3. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών έχει την ευκαιρία και 

αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση να 

αναπτύξει έναν αξιόπιστο και γόνιμο 

διάλογο με τους πολίτες, καθώς και τη 

δυνατότητα να φέρει τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της· 

σημειώνει ότι αυτό θα βοηθήσει στην 

προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας· 

θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, έχει 

ζωτική σημασία να παρέχεται κατάλληλη 

απάντηση στις αναφορές τόσο ως προς τον 

χρόνο όσο και ως προς την ποιότητα της 

απάντησης· 

3. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών έχει την ευκαιρία και 

αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση να 

αναπτύξει έναν αξιόπιστο και γόνιμο 

διάλογο με τους πολίτες, καθώς και τη 

δυνατότητα να φέρει τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της· 

σημειώνει ότι αυτό θα βοηθήσει στην 

προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας· 

θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, έχει 

ζωτική σημασία να παρέχεται κατάλληλη 

απάντηση στις αναφορές τόσο ως προς τον 

χρόνο όσο και ως προς την ποιότητα της 

απάντησης, σύμφωνα με την 

αναθεωρημένη διοικητική διαδικασία για 

τις αναφορές, η οποία προβλέπει ότι η 

επεξεργασία των παραδεκτών αναφορών 

και η ενημέρωση των αναφερόντων 

πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 

προθεσμίας εννέα μηνών από την 

παραλαβή τους· 
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4. υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να 

τηρείται η αρχή της ίσης και αναλογικής 

εκπροσώπησης των εθνικοτήτων των 

αναφερόντων στις δημόσιες συζητήσεις 

της επιτροπής· προκειμένου να ενισχυθεί η 

ευρωπαϊκή διάσταση της επιτροπής, θα 

πρέπει να ενθαρρύνεται η ορθή και δίκαιη 

εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών 

στις δημόσιες συζητήσεις της επιτροπής· 

4. υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να 

τηρείται η αρχή της ίσης και αναλογικής 

εκπροσώπησης των εθνικοτήτων των 

αναφερόντων στις δημόσιες συζητήσεις 

της επιτροπής· προκειμένου να ενισχυθεί η 

ευρωπαϊκή διάσταση της επιτροπής, θα 

πρέπει να ενθαρρύνεται η ορθή και δίκαιη 

εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών 

στις δημόσιες συζητήσεις της επιτροπής· 

τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει 

να αποδίδει σε όλες τις παραδεκτές 

αναφορές την ίδια σημασία και να τις 

εξετάζει με την ίδια αντικειμενικότητα· 

υπογραμμίζει ότι οι αναφορές που 

σχετίζονται με προεκλογική εκστρατεία 

σε κράτος μέλος δεν θα πρέπει να 

εξετάζονται με τη διαδικασία 

κατεπείγοντος ούτε να προστίθενται στην 

ημερήσια διάταξη της επιτροπής·  
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7. επικροτεί το γεγονός ότι, το 2015, 

μειώθηκε το χρονικό διάστημα 

επεξεργασίας των αναφορών, ωστόσο, 

θεωρεί ότι η γραμματεία της Επιτροπής 

Αναφορών έχει άμεση ανάγκη 

περισσότερων τεχνικών πόρων και 

περισσότερου προσωπικού, για να 

εγγυηθεί την επιμελή εξέταση και την 

περαιτέρω μείωση του χρονικού 

διαστήματος επεξεργασίας των 

αναφορών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

την ποιότητα της επεξεργασίας τους· 

7. επικροτεί το γεγονός ότι, το 2015, 

μειώθηκε το χρονικό διάστημα 

επεξεργασίας των αναφορών, ωστόσο, 

θεωρεί ότι η γραμματεία της Επιτροπής 

Αναφορών έχει άμεση ανάγκη 

περισσότερων τεχνικών πόρων· ζητεί την 

ψηφιοποίηση της διαδικασίας 

επεξεργασίας των αναφορών, κυρίως με 

την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών των 

πληροφοριών και επικοινωνιών, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η 

αποτελεσματική και έγκαιρη επεξεργασία 

των αναφορών και η άριστη χρήση των 

υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων, 

διατηρουμένου ταυτόχρονα του 

δικαιώματος των πολιτών να υποβάλλουν 

αναφορές μέσω του συμβατικού 

ταχυδρομείου·  

Or. en 

 

 


