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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

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 σημαντικά το χρονικό διάστημα 

επεξεργασίας των αναφορών και ότι δεν 

υπάρχουν πλέον καθυστερήσεις στην 

καταχώριση, επεξεργασία ή εξέταση των 

αναφορών, ενώ η Επιτροπή Αναφορών 

τηρείται ενήμερη για την επεξεργασία 

των αναφορών που λαμβάνονται, 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· 
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9. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή 

συμμετέχει, και μάλιστα με ενεργητικό 

τρόπο, στη διαδικασία των αναφορών και 

απαντά το συντομότερο δυνατόν στις νέες 

αναφορές που της διαβιβάζει το 

Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι οι 

απαντήσεις της Επιτροπής είναι κατά 

κανόνα λεπτομερείς και καλύπτουν τις 

αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο 

αρμοδιότητάς της· υπενθυμίζει, ωστόσο, 

ότι σε πολλές περιπτώσεις η Επιτροπή δεν 

προσθέτει νέα στοιχεία στις απαντήσεις 

της επί των αναφορών για τις οποίες 

ζητείται επανεξέταση λόγω μεταβολών 

στην κατάσταση και το πλαίσιο των 

αναφορών· εκφράζει τη λύπη του για τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή 

επικεντρώνεται ουσιαστικά στις 

διαδικαστικές πτυχές και δεν υπεισέρχεται 

στην ουσία του ζητήματος· υπενθυμίζει 

στην Επιτροπή ότι οι αναφορές που 

εγείρουν ζήτημα πιθανής παραβίασης του 

δικαίου της ΕΕ μπορούν να περατωθούν 

μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάλληλη 

εξέτασή τους· υπογραμμίζει τη δέσμευση 

της Επιτροπής να αποστέλλει γενικά 

αρμόδιους υπαλλήλους στις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Αναφορών, δεδομένου ότι η 

ποιότητα της συνολικής επεξεργασίας των 

αναφορών αυξάνεται όταν υψηλόβαθμοι 

διαθέσιμοι υπάλληλοι εκπροσωπούν την 

9. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 

Επιτροπή συμμετέχει, και μάλιστα με 

ενεργητικό τρόπο, στη διαδικασία των 

αναφορών και απαντά το συντομότερο 

δυνατόν στις νέες αναφορές που της 

διαβιβάζει το Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι 

οι απαντήσεις της Επιτροπής είναι κατά 

κανόνα λεπτομερείς και καλύπτουν τις 

αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο 

αρμοδιότητάς της· υπενθυμίζει, ωστόσο, 

ότι σε πολλές περιπτώσεις η Επιτροπή δεν 

προσθέτει νέα στοιχεία στις απαντήσεις 

της επί των αναφορών για τις οποίες 

ζητείται επανεξέταση λόγω μεταβολών 

στην κατάσταση και το πλαίσιο των 

αναφορών· εκφράζει τη λύπη του για τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή 

επικεντρώνεται ουσιαστικά στις 

διαδικαστικές πτυχές και δεν υπεισέρχεται 

στην ουσία του ζητήματος· υπενθυμίζει 

στην Επιτροπή ότι οι αναφορές που 

εγείρουν ζήτημα πιθανής παραβίασης του 

δικαίου της ΕΕ μπορούν να περατωθούν 

μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάλληλη 

εξέτασή τους· επιδοκιμάζει τη δέσμευση 

της Επιτροπής να αποστέλλει γενικά 

αρμόδιους υπαλλήλους στις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Αναφορών, δεδομένου ότι η 

ποιότητα της συνολικής επεξεργασίας των 

αναφορών αυξάνεται όταν υψηλόβαθμοι 

διαθέσιμοι υπάλληλοι εκπροσωπούν την 
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Επιτροπή στις συζητήσεις· εκφράζει τη 

λύπη του διότι, κατά τις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Αναφορών, οι απαντήσεις της 

Επιτροπής περιορίζονται γενικά στο 

περιεχόμενο της επίσημης απάντησης που 

έχει σταλεί στην Επιτροπή Αναφορών και 

δεν παρέχουν καμία νέα ή σχετική 

πληροφορία που να επιτρέπει την επίλυση 

των ζητημάτων που θίγονται στις 

αναφορές· διαπιστώνει ότι οι γραπτές 

απαντήσεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, 

καθώς και οι εξηγήσεις που δίδονται κατά 

τις προφορικές συζητήσεις που 

οργανώνονται από την Επιτροπή 

Αναφορών· 

Επιτροπή στις συζητήσεις· εκφράζει τη 

λύπη του διότι, κατά τις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Αναφορών, οι απαντήσεις της 

Επιτροπής περιορίζονται γενικά στο 

περιεχόμενο της επίσημης απάντησης που 

έχει σταλεί στην Επιτροπή Αναφορών και 

δεν παρέχουν καμία νέα ή σχετική 

πληροφορία που να επιτρέπει την επίλυση 

των ζητημάτων που θίγονται στις 

αναφορές· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 

γραπτές απαντήσεις λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη, καθώς και οι εξηγήσεις που 

δίδονται κατά τις προφορικές συζητήσεις 

που οργανώνονται από την Επιτροπή 

Αναφορών· 
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