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9. ππνγξακκίδεη ηνλ βαζηθό ξόιν ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ ηεο ρώξαο ζηε δεκνθξαηηθή 

αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη ωο θόξνπκ 

πνιηηηθνύ δηαιόγνπ θαη αληηπξνζώπεπζεο· 

δεηεί βειηίωζε θαη ελίζρπζε ηωλ 

λνκνζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ ηνπ 

θαζεθόληωλ· δεηεί ηελ ηαθηηθή ζύγθιεζε 

θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηωλ 

θνηλνβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ πνπ είλαη 

αξκόδηεο όζνλ αθνξά ηελ παξαθνινύζεζε 

ηωλ επηθνηλωληώλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο αληηθαηαζθνπίαο· δεηεί 

λα ππάξμεη ηειηθή ζύζηαζε ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηα γεγνλόηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην θνηλνβνύιην ζηηο 24 

Δεθεκβξίνπ 2012· ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

δηαζθάιηζεο ηεο απξόζθνπηεο πξόζβαζεο 

ηεο επηηξνπήο ζηα αλαγθαία ζηνηρεία, ζηηο 

καξηπξίεο θαη ζε ηερληθή βνήζεηα, θαζώο 

θαη παξνρήο αμηόπηζηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ 

ειέγρνπ ηωλ εξγαζηώλ ηωλ ππεξεζηώλ 

πιεξνθνξηώλ, πεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

ειέγρωλ θαη ηζνξξνπηώλ ζηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία· 

9. ππνγξακκίδεη ηνλ βαζηθό ξόιν ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ ηεο ρώξαο ζηε δεκνθξαηηθή 

αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη ωο θόξνπκ 

πνιηηηθνύ δηαιόγνπ θαη αληηπξνζώπεπζεο· 

δεηεί βειηίωζε θαη ελίζρπζε ηωλ 

λνκνζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ ηνπ 

θαζεθόληωλ· δεηεί ηελ ηαθηηθή ζύγθιεζε 

θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηωλ 

θνηλνβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ πνπ είλαη 

αξκόδηεο όζνλ αθνξά ηελ παξαθνινύζεζε 

ηωλ επηθνηλωληώλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο αληηθαηαζθνπίαο· 

ζεκεηώλεη όηη δελ έρνπλ ηεξεζεί νη 

πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ πνιηηηθή 

ζπκθωλία γηα ηελ εθπόλεζε εθζέζεωλ 

από ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο· δεηεί 

λα ππάξμεη ηειηθή ζύζηαζε ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηα γεγνλόηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην θνηλνβνύιην ζηηο 24 

Δεθεκβξίνπ 2012· ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

δηαζθάιηζεο ηεο απξόζθνπηεο πξόζβαζεο 

ηεο επηηξνπήο ζηα αλαγθαία ζηνηρεία, ζηηο 

καξηπξίεο θαη ζε ηερληθή βνήζεηα, θαζώο 

θαη παξνρήο αμηόπηζηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ 

ειέγρνπ ηωλ εξγαζηώλ ηωλ ππεξεζηώλ 

πιεξνθνξηώλ, πεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

ειέγρωλ θαη ηζνξξνπηώλ ζηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία· 
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50. ζεωξεί όηη ε έληαμε ηεο Μαθεδνλίαο 

ζην ΝΑΤΟ ζα ζπλέβαιιε ζε κεγαιύηεξε 

αζθάιεηα θαη πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Επξώπε· επειπηζηεί όηη 

ζα μεθηλήζνπλ ζύληνκα εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο· 

50. ζεωξεί όηη ε έληαμε ηεο Μαθεδνλίαο 

ζην ΝΑΤΟ ζα ζπλέβαιιε ζε κεγαιύηεξε 

αζθάιεηα θαη πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Επξώπε· επειπηζηεί όηη 

ζα μεθηλήζνπλ ζύληνκα εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο· ππελζπκίδεη, ωζηόζν, 

όηη νη δηαδηθαζίεο έληαμεο ζηελ ΕΕ θαη 

ζην ΝΑΤΟ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμύ 

ηνπο· 
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