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6.2.2019 A8-0024/12

Τροπολογία 12
Miroslavs Mitrofanovs
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 
διερευνητικές επισκέψεις δυνάμει του 
άρθρου 216α του Κανονισμού: στη Lusatia 
(Γερμανία), σχετικά με τις επιπτώσεις της 
εξόρυξης λιγνίτη στον τοπικό πληθυσμό, 
ιδίως στην κοινότητα των Sorb, και 
σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Spree 
και των παρακείμενων υδάτων, την 
Αμμόχωστο (Κύπρος) σχετικά με την 
επιστροφή της κλειστής περιοχής της 
κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου 
στους αρχικούς κατοίκους της, στη Doñana 
(Ισπανία) σχετικά με την περιβαλλοντική 
κατάσταση και την πιθανή υποβάθμιση 
στην προστατευόμενη περιοχή του εκεί 
εθνικού δρυμού και στη Valledora 
(Ιταλία), σχετικά με περιβαλλοντικές 
ζημίες που οφείλονται σε χώρους 
υγειονομικής ταφής και σε λατομεία· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 
διερευνητικές επισκέψεις δυνάμει του 
άρθρου 216α του Κανονισμού: στη Lusatia 
(Γερμανία), σχετικά με τις επιπτώσεις της 
εξόρυξης λιγνίτη στον τοπικό πληθυσμό, 
ιδίως στην κοινότητα των Sorb, και 
σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Spree 
και των παρακείμενων υδάτων, την 
Αμμόχωστο (Κύπρος) σχετικά με την 
επιστροφή της κλειστής περιοχής της 
κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου 
στους αρχικούς κατοίκους της, στη Doñana 
(Ισπανία) σχετικά με την περιβαλλοντική 
κατάσταση και την πιθανή υποβάθμιση 
στην προστατευόμενη περιοχή του εκεί 
εθνικού δρυμού εξαιτίας ενός έργου 
αποθήκευσης φυσικού αερίου και της 
υπερεκμετάλλευσης υπόγειων υδάτινων 
πόρων· και στη Valledora (Ιταλία), 
σχετικά με περιβαλλοντικές ζημίες που 
οφείλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής 
και σε λατομεία·
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6.2.2019 A8-0024/13

Τροπολογία 13
Miroslavs Mitrofanovs
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πραγματοποιήθηκαν ορισμένες τεχνικές 
βελτιώσεις προκειμένου να καταστεί η 
διαδικτυακή πύλη αναφορών φιλικότερη 
προς τον χρήστη και προσβάσιμη για τους 
πολίτες, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη της 
λειτουργίας αναζήτησης ώστε να επιτρέπει 
μεγαλύτερο αριθμό εμφανιζόμενων 
αποτελεσμάτων, και δίνει τη δυνατότητα 
στους χρήστες να βρίσκουν αναφορές 
μέσω λέξεων κλειδιών στον τίτλο και την 
περίληψη ή μέσω της προσθήκης 
περισσότερο συγκεκριμένων μηνυμάτων 
στους χρήστες, στη γλώσσα τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο 
εξάμηνο του 2018 διατίθενται στατιστικές 
της διαδικτυακής πύλης, που παρέχουν 
χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την κίνηση 
του ιστότοπου και τη συμπεριφορά των 
χρηστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τεχνικές βελτιώσεις συνεχίστηκαν με την 
εισαγωγή ενός νέου εργαλείου έκδοσης 
συνήθων ερωτήσεων (FAQ) και με 
περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργική 
μονάδα που αφορά τη διοίκηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός 
αιτημάτων υποστήριξης εκ μέρους 
μεμονωμένων χρηστών διεκπεραιώθηκε με 
επιτυχία· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πραγματοποιήθηκαν ορισμένες τεχνικές 
βελτιώσεις προκειμένου να καταστεί η 
διαδικτυακή πύλη αναφορών φιλικότερη 
προς τον χρήστη και προσβάσιμη για τους 
πολίτες, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη της 
λειτουργίας αναζήτησης ώστε να επιτρέπει 
μεγαλύτερο αριθμό εμφανιζόμενων 
αποτελεσμάτων, και δίνει τη δυνατότητα 
στους χρήστες να βρίσκουν αναφορές 
μέσω λέξεων κλειδιών στον τίτλο και την 
περίληψη ή μέσω της προσθήκης 
περισσότερο συγκεκριμένων μηνυμάτων 
στους χρήστες, στη γλώσσα τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο 
εξάμηνο του 2018 διατίθενται στατιστικές 
της διαδικτυακής πύλης, που παρέχουν 
χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την κίνηση 
του ιστότοπου και τη συμπεριφορά των 
χρηστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τεχνικές βελτιώσεις συνεχίστηκαν με την 
εισαγωγή ενός νέου εργαλείου έκδοσης 
συνήθων ερωτήσεων (FAQ) και με 
περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργική 
μονάδα που αφορά τη διοίκηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός 
αιτημάτων υποστήριξης εκ μέρους 
μεμονωμένων χρηστών διεκπεραιώθηκε με 
επιτυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως 
ορισμένα χαρακτηριστικά που θα 
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καταστήσουν τη διαδικτυακή πύλη 
περισσότερο διαδραστική και μια πηγή 
πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο 
τόσο για τους αναφέροντες όσο και για 
τους υποστηρικτές·
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6.2.2019 A8-0024/14

Τροπολογία 14
Miroslavs Mitrofanovs
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει την ανάγκη 
συνεχούς δημόσιας συζήτησης σχετικά με 
τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης, 
τα όρια της και το μέλλον της, ώστε να 
διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με τα επίπεδα στα οποία 
λαμβάνονται οι αποφάσεις και να 
αποτρέπεται το φαινόμενο επίρριψης όλων 
των ευθυνών στις Βρυξέλλες, το οποίο 
χρησιμοποιείται από ορισμένα ανεύθυνα 
κράτη μέλη· ζητεί πιο εντατικό και 
δομημένο διάλογο ανά εξάμηνο ανάμεσα 
στην Επιτροπή Αναφορών και στα μέλη 
των Επιτροπών Αναφορών στα εθνικά 
κοινοβούλια για αναφορές που αφορούν 
ζητήματα τα οποία προκαλούν σημαντικές 
ανησυχίες στους ευρωπαίους πολίτες, 
τονώνοντας ένα γνήσιο διάλογο μεταξύ 
ευρωβουλευτών και εθνικών βουλευτών με 
επίκεντρο τις αναφορές οι οποίες θα 
ενίσχυαν περαιτέρω την ευαισθητοποίηση 
σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ και τη 
σαφήνεια σχετικά με τις αρμοδιότητες της 
ΕΕ και των κρατών μελών· 

4. επαναλαμβάνει την ανάγκη 
συνεχούς δημόσιας συζήτησης σχετικά με 
το μέλλον της Ένωσης, και την ανάγκη να 
διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με τα επίπεδα στα οποία 
λαμβάνονται οι αποφάσεις και να 
αποτρέπεται το φαινόμενο επίρριψης όλων 
των ευθυνών στις Βρυξέλλες, το οποίο 
χρησιμοποιείται από ορισμένα ανεύθυνα 
κράτη μέλη· ζητεί πιο εντατικό και 
δομημένο τακτικό διάλογο ανάμεσα στην 
Επιτροπή Αναφορών και στα μέλη των 
Επιτροπών Αναφορών στα εθνικά 
κοινοβούλια για αναφορές που αφορούν 
ζητήματα τα οποία προκαλούν σημαντικές 
ανησυχίες στους ευρωπαίους πολίτες, 
τονώνοντας ένα γνήσιο διάλογο μεταξύ 
ευρωβουλευτών και εθνικών βουλευτών με 
επίκεντρο τις αναφορές οι οποίες θα 
ενίσχυαν περαιτέρω την ευαισθητοποίηση 
σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ και τη 
σαφήνεια σχετικά με τις αρμοδιότητες της 
ΕΕ και των κρατών μελών·
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6.2.2019 A8-0024/15

Τροπολογία 15
Miroslavs Mitrofanovs
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης 
του πολιτικού και τεχνικού διαλόγου με τις 
αντίστοιχες επιτροπές των εθνικών 
κοινοβουλίων· χαιρετίζει την επίσκεψη της 
Επιτροπής Αναφορών του Γερμανικού 
Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου 
(Bundestag) στη συνεδρίαση της επιτροπής 
στις 9 Οκτωβρίου 2018, για την εξέταση 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και τη 
συζήτηση σχετικών αναφορών· 
επισημαίνει τη διακοινοβουλευτική 
συνεδρίαση επιτροπών με τα εθνικά 
κοινοβούλια στις 27 Νοεμβρίου 2018, που 
διοργανώθηκε από κοινού με την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων και σε συνεργασία με 
το ευρωπαϊκό δίκτυο διαμεσολαβητών, 
κατά την οποία εξετάστηκε το θέμα της 
μεταφοράς και εφαρμογής του δικαίου της 
Ένωσης·

10. επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης 
του πολιτικού και τεχνικού διαλόγου με τις 
αντίστοιχες επιτροπές των εθνικών 
κοινοβουλίων· χαιρετίζει την επίσκεψη της 
Επιτροπής Αναφορών του Γερμανικού 
Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου 
(Bundestag) στη συνεδρίαση της επιτροπής 
στις 9 Οκτωβρίου 2018, για την εξέταση 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και τη 
συζήτηση σχετικών αναφορών· 
επισημαίνει τη διακοινοβουλευτική 
συνεδρίαση επιτροπών με τα εθνικά 
κοινοβούλια στις 27 Νοεμβρίου 2018, που 
διοργανώθηκε από κοινού με την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων και σε συνεργασία με 
το ευρωπαϊκό δίκτυο διαμεσολαβητών, 
κατά την οποία εξετάστηκε το θέμα της 
μεταφοράς και εφαρμογής του δικαίου της 
Ένωσης και, ιδίως, ο ρόλος των 
κοινοβουλίων στο πλαίσιο αυτό·
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6.2.2019 A8-0024/16

Τροπολογία 16
Miroslavs Mitrofanovs
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι πεπεισμένο ότι η γραμματεία 
της Επιτροπής Αναφορών χειρίζεται τις 
αναφορές αποτελεσματικά και με μεγάλη 
προσοχή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της επιτροπής και τον κύκλο 
ζωής των αναφορών στις διοικητικές 
υπηρεσίες του ΕΚ· ζητεί επιπλέον 
καινοτομίες στην επεξεργασία των 
αναφορών, κάνοντας τον απολογισμό των 
πλέον πρόσφατων τεχνολογικών 
εξελίξεων, προκειμένου να καταστήσει το 
σύνολο της διαδικασίας σαφέστερο και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια για τους 
ευρωπαίους πολίτες·

21. είναι πεπεισμένο ότι η γραμματεία 
της Επιτροπής Αναφορών χειρίζεται τις 
αναφορές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της επιτροπής ζητεί να 
αφιερωθούν επιπλέον ανθρώπινοι πόροι 
στην εργασία αυτή ώστε να διασφαλιστεί 
η βέλτιστη επεξεργασία των αναφορών, 
καθώς και επιπλέον καινοτομίες κάνοντας 
τον απολογισμό των πλέον πρόσφατων 
τεχνολογικών εξελίξεων, προκειμένου να 
καταστήσει το σύνολο της διαδικασίας 
σαφέστερο και με μεγαλύτερη διαφάνεια 
για τους ευρωπαίους πολίτες και 
κατοίκους·
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6.2.2019 A8-0024/17

Τροπολογία 17
Miroslavs Mitrofanovs
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η διαδικτυακή πύλη 
αναφορών συμβάλλει σημαντικά στο να 
είναι ομαλή και αποτελεσματική η όλη 
διεκπεραίωση των αναφορών· επισημαίνει 
ότι μία από τις προτεραιότητες για την 
επόμενη περίοδο είναι η βελτίωση της 
επικοινωνίας με τους αναφέροντες μέσω 
των λογαριασμών τους, προκειμένου να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να 
επιταχυνθεί η εξέταση των αναφορών· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεχιστεί 
η τεχνική ανάπτυξη της πύλης, να 
ευθυγραμμιστεί η πύλη με τα πρότυπα του 
ιστοτόπου του Κοινοβουλίου και να 
αυξηθεί η προβολή της τόσο στην 
πλατφόρμα του ΕΚ όσο και στους πολίτες· 
τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες ώστε η πύλη να καταστεί πιο 
προσιτή στους χρήστες της, ιδίως στα 
άτομα με αναπηρία·

22. τονίζει ότι η διαδικτυακή πύλη 
αναφορών συμβάλλει σημαντικά στο να 
είναι ομαλή και διαφανής η όλη 
διεκπεραίωση των αναφορών· επισημαίνει 
ότι μία από τις άμεσες προτεραιότητες 
είναι η βελτίωση της επικοινωνίας με τους 
αναφέροντες και τους υποστηρικτές μέσω 
των λογαριασμών τους, προκειμένου να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να 
επιταχυνθεί η εξέταση των αναφορών· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεχιστεί 
η τεχνική ανάπτυξη της πύλης, να 
ευθυγραμμιστεί η πύλη με τα πρότυπα του 
ιστοτόπου του Κοινοβουλίου και να 
αυξηθεί η προβολή της τόσο στην 
πλατφόρμα του ΕΚ όσο και στους πολίτες· 
τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες ώστε η πύλη να καταστεί πιο 
προσιτή στους χρήστες της, ιδίως στα 
άτομα με αναπηρία·

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Τροπολογία 18
Miroslavs Mitrofanovs
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 2α. υπενθυμίζει ότι, για την 
πλειονότητα των κατοίκων της ΕΕ, είναι 
προφανές ότι η υποβολή αναφορών στο 
Κοινοβούλιο είναι είτε ο μόνος είτε ο 
ευκολότερος τρόπος για να έρθουν σε 
απευθείας επικοινωνία με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ· θεωρεί ότι η διαδικασία 
υποβολής αναφορών αποτελεί έναν 
αποτελεσματικό τρόπο για τη διατήρηση 
των πρακτικών και συναισθηματικών 
δεσμών μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και των πολιτών, και μέσο για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ένωση·

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Τροπολογία 19
Miroslavs Mitrofanovs
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
(2018/2280(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 22α. προτείνει να ληφθούν τα αναγκαία 
διοικητικά μέτρα για να διευκολυνθεί 
αποτελεσματικά η υποβολή των 
αναφορών στις διάφορες περιφερειακές 
και παραδοσιακές μειονοτικές γλώσσες 
της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό θα εξασφαλίσει 
περαιτέρω ότι εκατομμύρια πολίτες και 
κάτοικοι της ΕΕ θα μπορούν να 
ασκήσουν αυτό το δικαίωμα·

Or. en


