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39. καλεί τα κράτη μέλη και τα υπόλοιπα
θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεχίσουν να
ενισχύουν τη διαφάνεια των εργασιών
τους, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας
δύσκολης πολιτικής συγκυρίας, και ζητεί
από τις δημόσιες αρχές να εξετάσουν το
ενδεχόμενο οικοδόμησης ψηφιακών
πλατφορμών, στις οποίες θα
περιλαμβάνονται τα πιο πρόσφατα
εργαλεία ΤΠ· προτρέπει τους εκλεγμένους
αντιπροσώπους να κάνουν χρήση των εν
λόγω εργαλείων και να επικοινωνούν και
να διαλέγονται θετικά με τους πολίτες και
τους ενδιαφερόμενους παράγοντες της
περιφέρειάς τους για να τους ενημερώνουν
για τις δραστηριότητες της ΕΕ και του
Κοινοβουλίου, προκειμένου οι διαδικασίες

39. καλεί τα κράτη μέλη και τα υπόλοιπα
θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεχίσουν να
ενισχύουν τη διαφάνεια των εργασιών
τους, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας
δύσκολης πολιτικής συγκυρίας
ταυτόχρονα δε να αντιμετωπίζουν τις
σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την
έλλειψη διαφάνειας σε όλο και
περισσότερους τομείς πολιτικής της ΕΕ
όπως, για παράδειγμα, η οικονομική
διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ και η
διαπραγμάτευση των συμφωνιών
επανεισδοχής με τρίτες χώρες, και ζητεί
από τις δημόσιες αρχές να εξετάσουν το
ενδεχόμενο οικοδόμησης ψηφιακών
πλατφορμών, στις οποίες θα
περιλαμβάνονται τα πιο πρόσφατα

AM\1119852EL.docx

EL

PE598.534v01-00
Eνωμένη στην πολυμορφία

EL

διαβούλευσης και χάραξης πολιτικής να
γίνουν πιο ανοιχτές και να βελτιωθεί η
ενημέρωση όσον αφορά την ευρωπαϊκή
δημοκρατία·

εργαλεία ΤΠ· προτρέπει τους εκλεγμένους
αντιπροσώπους να κάνουν χρήση των εν
λόγω εργαλείων και να επικοινωνούν και
να διαλέγονται θετικά με τους πολίτες και
τους ενδιαφερόμενους παράγοντες της
περιφέρειάς τους για να τους ενημερώνουν
για τις δραστηριότητες της ΕΕ και του
Κοινοβουλίου, προκειμένου οι διαδικασίες
διαβούλευσης και χάραξης πολιτικής να
γίνουν πιο ανοιχτές και να βελτιωθεί η
ενημέρωση όσον αφορά την ευρωπαϊκή
δημοκρατία· καλεί εξάλλου τα μέλη του να
κάνουν χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για να
δημοσιοποιούν τα πρακτικά των
συνεδριάσεων τους με φορείς άσκησης
πίεσης καθώς και τα έγγραφα που
παρέχουν οι φορείς αυτοί· καλεί τέλος τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστήσουν
πιο διαφανείς τις τριμερείς συνεδριάσεις
μέσω της ηλεκτρονικής δημοσίευσης
όλων των σχετικών εγγράφων σε ειδικές
και προσβάσιμες βάσεις δεδομένων·
Or. en

AM\1119852EL.docx

EL

PE598.534v01-00
Eνωμένη στην πολυμορφία

EL

