
AM\1176366EL.docx PE631.711v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0024/30

Τροπολογία 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, 
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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5. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί ορθά την εξουσία που της 
δίνει ο ρόλος του θεματοφύλακα των 
Συνθηκών, καθώς ο ρόλος αυτός έχει 
ύψιστη σημασία για τη λειτουργία της ΕΕ 
όσον αφορά τους πολίτες και τους 
ευρωπαίους νομοθέτες· ζητεί την έγκαιρη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών επί 
παραβάσει προκειμένου να τίθεται χωρίς 
καθυστέρηση τέρμα σε καταστάσεις μη 
τήρησης του ενωσιακού δικαίου·

5. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί ορθά την εξουσία που της 
δίνει ο ρόλος του θεματοφύλακα των 
Συνθηκών, ιδίως όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς ο ρόλος 
αυτός έχει ύψιστη σημασία για τη 
λειτουργία της ΕΕ όσον αφορά τους 
πολίτες και τους ευρωπαίους νομοθέτες· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να 
αρκείται σε μια απλή τυπική εξέταση της 
διαδικαστικής συμμόρφωσης, αλλά να 
επικεντρώνεται περισσότερο σε 
ανησυχίες που βρίσκονται στην καρδιά 
του ζητήματος· υπενθυμίζει την αρχή της 
προφύλαξης και τον ύψιστο στόχο της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για 
την αποτροπή μη αναστρέψιμων βλαβών 
σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, και 
παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μια προσέγγιση η οποία της επιτρέπει την 
εκ των προτέρων χρήση των εξουσιών 
και των προνομίων της· ζητεί την έγκαιρη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών επί 
παραβάσει προκειμένου να τίθεται χωρίς 
καθυστέρηση τέρμα σε καταστάσεις μη 
τήρησης του ενωσιακού δικαίου·
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6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε 
έγγραφα και πληροφορίες όσον αφορά τις 
διαδικασίες EU Pilot που συνδέονται με τις 
ληφθείσες αναφορές, καθώς και τις 
διαδικασίες EU Pilot και επί παραβάσει 
που έχουν ήδη περατωθεί·

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη διαφάνεια και πρόσβαση σε 
έγγραφα και πληροφορίες όσον αφορά τις 
διαδικασίες EU Pilot που συνδέονται με τις 
ληφθείσες αναφορές, καθώς και τις 
διαδικασίες EU Pilot και επί παραβάσει 
που έχουν ήδη περατωθεί·
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11. θεωρεί ότι το δίκτυο αναφορών 
είναι ένα μέσο την ενίσχυση της προβολής 
και της σημασίας της Επιτροπής 
Αναφορών στις εργασίες των άλλων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, ώστε να 
λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι αναφορές 
στο νομοθετικό έργο· επαναλαμβάνει την 
πεποίθησή του ότι οι συνεδριάσεις του 
δικτύου αναφορών είναι ζωτικής 
σημασίας για την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου·

11. θεωρεί ότι η Επιτροπή Αναφορών 
θα πρέπει να προβάλει περισσότερο το 
έργο της το οποίο να χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη συνάφεια ιδίως σε σχέση με 
τις εργασίες των άλλων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, ώστε να λαμβάνονται 
καλύτερα υπόψη οι αναφορές στο 
νομοθετικό έργο· πιστεύει ότι οι 
συνεδριάσεις του δικτύου αναφορών 
μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου·
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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. επισημαίνει τις προσπάθειες που 
έγιναν από την γραμματεία της Επιτροπής 
Αναφορών προκειμένου να 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, αλλά πάραυτα υποστηρίζει ότι η 
γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών 
χρειάζεται άμεσα μεγαλύτερους τεχνικούς 
πόρους και περισσότερο προσωπικό για 
να εγγυηθεί την ενδελεχή εξέταση των 
αναφορών και την περαιτέρω μείωση του 
χρόνου που απαιτείται για τη 
διεκπεραίωσή τους, ενώ θα διασφαλίζει 
ότι αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα· 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·
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