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18. αναγνωρίζει ότι ο Διαμεσολαβητής 

καταγράφει σημαντική αύξηση των 

καταγγελιών, και γνωρίζει ότι, στο πλαίσιο 

της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του 

για το 2016, υπέβαλε αίτημα στο 

Κοινοβούλιο για μέτρια αύξηση του 

προϋπολογισμού προκειμένου να 

προσλάβει επιπλέον πολύγλωσσους 

υπαλλήλους· ανησυχεί για το γεγονός ότι, 

εξαιτίας της μείωσης προσωπικού, οι 

εναπομένοντες πόροι που διατίθενται σε 

κάθε υπηρεσία δεν επιτρέπουν την 

απορρόφηση του αυξανόμενου φόρτου 

εργασίας· καλεί τις αρμόδιες για τον 

προϋπολογισμό αρχές να έχουν κατά νου, 

κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής 

κατανομής χρηματοδοτικών πόρων για το 

προσωπικό, τις μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις των μειώσεων προσωπικού, 

ιδίως σε ό, τι αφορά την ικανότητα του 

Διαμεσολαβητή να βελτιώσει τις 

ανισορροπίες μεταξύ των φύλων και τις 

γεωγραφικές ανισορροπίες, καθώς και την 

ανάγκη να αξιοποιηθούν οι ικανότητες των 

πεπειραμένων υπαλλήλων για την 

ανάληψη διευθυντικών θέσεων· 

18. αναγνωρίζει ότι ο Διαμεσολαβητής 

καταγράφει σημαντική αύξηση των 

καταγγελιών, και λαμβάνει υπό σημείωση 

ότι, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης 

δραστηριοτήτων του για το 2016, υπέβαλε 

αίτημα στο Κοινοβούλιο για μέτρια 

αύξηση του προϋπολογισμού προκειμένου 

να προσλάβει επιπλέον πολύγλωσσους 

υπαλλήλους· καλεί τις αρμόδιες για τον 

προϋπολογισμό αρχές να έχουν κατά νου, 

κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής 

κατανομής χρηματοδοτικών πόρων για το 

προσωπικό, τις μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις των μειώσεων προσωπικού, 

ιδίως σε ό, τι αφορά την ικανότητα του 

Διαμεσολαβητή να βελτιώσει τις 

ανισορροπίες μεταξύ των φύλων και τις 

γεωγραφικές ανισορροπίες, καθώς και την 

ανάγκη να αξιοποιηθούν οι ικανότητες των 

πεπειραμένων υπαλλήλων για την 

ανάληψη διευθυντικών θέσεων· 
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24. εκφράζει τη λύπη του για την 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν 

μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά 

με τις οικονομικές, διοικητικές, 

ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που 

συνδέονται με την εν λόγω αποχώρηση· 

ζητεί από τον Διαμεσολαβητή και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσουν 

εκτιμήσεις επιπτώσεων και να 

ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με 

τα αποτελέσματα πριν από το τέλος του 

έτους 2018· 

24. λαμβάνει υπό σημείωση την 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν 

μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά 

με τις οικονομικές, διοικητικές, 

ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που 

συνδέονται με την εν λόγω αποχώρηση· 

ζητεί από τον Διαμεσολαβητή και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσουν 

εκτιμήσεις επιπτώσεων και να 

ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με 

τα αποτελέσματα πριν από το τέλος του 

έτους 2018· 
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