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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη θάζε αλαθνξά 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη λα 

δηεθπεξαηώλεηαη πξνζεθηηθά, 

απνηειεζκαηηθά, γξήγνξα, κε δηαθάλεηα 

θαη κεκνλσκέλα, θαηά ηξόπνλ ώζηε λα 

πξνζηαηεύνληαη ηα δηθαηώκαηα 

ζπκκεηνρήο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο 

Αλαθνξώλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη θάζε 

αλαθέξσλ πξέπεη λα ιακβάλεη απάληεζε, 

εληόο ζύληνκνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη είηε νη ιόγνη 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ πεξάησζε ηεο 

εμέηαζεο ηεο αλαθνξάο είηε ηα κέηξα 

ζπλέρεηαο, εθηέιεζεο θαη 

παξαθνινύζεζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

είλαη απαξαίηεηε ε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνύ 

ζπληνληζκνύ κε ηα ζεζκηθά όξγαλα ζε 

ελσζηαθό, εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό 

επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη 

άκεζα ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηηο 

αλαθνξέο· 

ΙΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη θάζε αλαθνξά 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη λα 

δηεθπεξαηώλεηαη πξνζεθηηθά, 

απνηειεζκαηηθά, γξήγνξα, κε δηαθάλεηα 

θαη κεκνλσκέλα, θαηά ηξόπνλ ώζηε λα 

πξνζηαηεύνληαη ηα δηθαηώκαηα 

ζπκκεηνρήο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο 

Αλαθνξώλ θαη ζύκθσλα κε ηε ζαθή 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηηο αλαθνξέο 

πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή από ηνλ Γεληθό 

Γξακκαηέα ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ ην 2014, ε νπνία θαιύπηεη 

νιόθιεξν ηνλ θύθιν δσήο κηαο αλαθνξάο 

ζην Κνηλνβνύιην θαη ηειηθά εμαζθαιίδεη 

ηελ παξνρή ζηνπο πνιίηεο ξεαιηζηηθώλ 

απνηειεζκάησλ ζε γξαπηή κνξθή εληόο 

ελλέα κελώλ, ώζηε εθείλνη λα κελ 

ηξέθνπλ ςεπδείο ειπίδεο ιόγσ αλαθνξώλ 

πνπ κέλνπλ αλνηθηέο γηα δύν ή 

πεξηζζόηεξα έηε, όπσο ζπλέβαηλε ζην 

παξειζόλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη θάζε 

αλαθέξσλ πξέπεη λα ιακβάλεη απάληεζε, 

εληόο ζύληνκνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη είηε νη ιόγνη 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ πεξάησζε ηεο 

εμέηαζεο ηεο αλαθνξάο είηε ηα κέηξα 

ζπλέρεηαο, εθηέιεζεο θαη 

παξαθνινύζεζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

είλαη απαξαίηεηε ε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνύ 

ζπληνληζκνύ κε ηα ζεζκηθά όξγαλα ζε 

ελσζηαθό, εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό 

επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη 
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άκεζα ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηηο 

αλαθνξέο· 

Or. en 



 

AM\1083404EL.doc  PE575.947v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

13.1.2016 A8-0361/11 

Τροπολογία  11 

Peter Jahr 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Δξαζηεξηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο Αλαθνξώλ γηα ην 2014 

2014/2218(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. επηζεκαίλεη ην έξγν πνπ πξέπεη λα 

επηηειεί ε Επηηξνπή Αλαθνξώλ, 

θαζηζηώληαο δπλαηή ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηώλ θαη ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ ηεο 

Έλσζεο ζηελ πξνάζπηζε θαη ηελ 

πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ζηνλ 

έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ 

θαλνληζκώλ ηεο ΕΕ, δεδνκέλνπ όηη κε ηηο 

αλαθνξέο απηέο γίλνληαη γλσζηέο νη 

αλεζπρίεο ησλ πνιηηώλ κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε ιύζεο ζηηο λόκηκεο αηηηάζεηο ηνπο 

εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο· 

επαλαιακβάλεη όηη είλαη απαξαίηεηε ε 

βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνύ ζπληνληζκνύ κε ηα 

ζεζκηθά όξγαλα ζε ελσζηαθό, εζληθό θαη 

πεξηθεξεηαθό επίπεδν, θαζώο θαη κε 

άιινπο νξγαληζκνύο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίδνληαη άκεζα ηα δεηήκαηα πνπ 

ζίγνληαη ζηηο αλαθνξέο· 

1. επηζεκαίλεη ην έξγν πνπ πξέπεη λα 

επηηειεί ε Επηηξνπή Αλαθνξώλ, 

θαζηζηώληαο δπλαηή ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηώλ θαη ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ ηεο 

Έλσζεο ζηελ πξνάζπηζε θαη ηελ 

πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ζηνλ 

έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ 

θαλνληζκώλ ηεο ΕΕ, δεδνκέλνπ όηη κε ηηο 

αλαθνξέο απηέο γίλνληαη γλσζηέο νη 

αλεζπρίεο ησλ πνιηηώλ κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε ιύζεο ζηηο λόκηκεο αηηηάζεηο ηνπο 

εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο· δίλεη 

έκθαζε ζηελ ηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξύζκηζεο πνπ έγηλε από ηνλ γεληθό 

γξακκαηέα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ην 2014, βάζεη 

ηεο νπνίαο γηα ηηο παξαδεθηέο αλαθνξέο πνπ 

απαηηνύλ δηαβνύιεπζε, ε ζρεηηθή πξνζεζκία 

ιήγεη ην αξγόηεξν 9 κήλεο κεηά από ηελ 

ππνβνιή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Αλαθνξώλ· 

επαλαιακβάλεη όηη είλαη απαξαίηεηε ε 

βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνύ ζπληνληζκνύ κε ηα 

ζεζκηθά όξγαλα ζε ελσζηαθό, εζληθό θαη 

πεξηθεξεηαθό επίπεδν, θαζώο θαη κε 

άιινπο νξγαληζκνύο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίδνληαη άκεζα ηα δεηήκαηα πνπ 

ζίγνληαη ζηηο αλαθνξέο· 
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