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Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 14 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

14. θαιεί ηελ ΕΕ θαη ην Βηεηλάκ λα 

εξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κέζνπ 

παξαθνινύζεζεο ηυν εμειίμεωλ όζνλ 

αθνξά ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζην 

πιαίζην ηωλ διαππαγμαηεύζευν για ηη 

ΣΕΣ, κε βάζε πξνεγνύκελεο εκπνξηθέο 

ζπκθωλίεο ηηρ ΕΕ κε ηξίηεο ρώξεο, πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ηέηνην κέζν· 

14. ραηξεηίδεη ηελ νινθιήξωζε ηυν 

διαππαγμαηεύζευν για ηη ΣΕΣ· πηζηεύεη 

αθξάδαληα όηη ε νινθιεξωκέλε 

ζπκθωλία εηαηξηθήο ζρέζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο θαη ε ΣΕΣ κεηαμύ ηηρ ΕΕ θαη 

ηνπ Βηεηλάκ πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ 

ζην Βηεηλάκ· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

45. δεηεί ηε δεκηνπξγία κεραληζκνύ 

ηαθηηθήο επηθνηλωλίαο ή θόξνπκ κεηαμύ 

ηεο ΕΥΕΔ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη δηαθάλεηα 

θαη λα κπνξεί ηο Κοινοβούλιο να 

παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηωλ ζηόρωλ 

ηεο ζπκθωλίαο ζςνολικήρ εηαιπικήρ 

ζσέζηρ και ζςνεπγαζίαρ· επηκέλεη όηη ν 

κεραληζκόο απηόο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

45. ηνλίδεη όηη, ζύκθωλα κε ηο άξζξν 218 

παξάγξαθνο 10 ηεο ΣΛΕΕ, ην 
Κοινοβούλιο πξέπεη να ελεκεξώλεηαη 

πιήξωο θαη ζε όια ηα δηαδηθαζηηθά 

ζηάδηα ζρεηηθά κε ηε ζπκθωλία 
ζςνολικήρ εηαιπικήρ ζσέζηρ και 

ζςνεπγαζίαρ· 

– πληποθόπηζη ηος Κοινοβοςλίος 

ζσεηικά με ηοςρ ζηόσοςρ πος επιδιώκονηαι 

με ηιρ ενέπγειερ και ηιρ θέζειρ ηηρ ΕΕ, και 

ζρεηηθά κε όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ 

ην Βηεηλάκ· 

επηκέλεη όηη ηνύην πεξηιακβάλεη ηελ 

εθηεηακέλε γξαπηή πληποθόπηζη ηος 

Κοινοβοςλίος ζσεηικά με ηοςρ ζηόσοςρ 

πος επιδιώκονηαι με ηιρ ενέπγειερ και ηιρ 

θέζειρ ηηρ ΕΕ, και εηδηθόηεξα ηελ εμέιημε 

ηεο θαηάζηαζεο όζνλ αθνξά ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ ζηε 

ρώξα· 

– πιεξνθόξεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηωλ 

απνηειεζκάηωλ ηωλ ελεξγεηώλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη από ηελ ΕΕ θαη ην 

Βηεηλάκ, ηδίωο ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε 
ηηρ καηάζηαζηρ όζνλ αθνξά ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ ζηε 

ρώξα, ηδίωο κέζω: 

ηνλίδεη επηπιένλ ηνλ ζεκειηώδε ξόιν πνπ 

παίδνπλ ηα ζεκεία επαθήο ηωλ 

αληηπξνζωπεηώλ ηηρ ΕΕ γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο καηάζηαζηρ ηωλ 

αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ ζηε ρώξα· 
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– ηεο παξνρήο πξόζβαζεο, 

ηεξνπκέλωλ ηωλ θαηάιιειωλ 

δηαδηθαζηώλ εκπηζηεπηηθόηεηαο, ζηα 

ζρεηηθά εζωηεξηθά έγγξαθα ηεο ΕΥΕΔ· 

 

– ηεο ρνξήγεζεο θαζεζηώηνο 

παξαηεξεηή ζην Κνηλνβνύιην ζηηο 

ελεκεξωηηθέο ζπλαληήζεηο πξηλ από ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Μηθηήο Επηηξνπήο 

Σπλεξγαζίαο, θαζώο θαη πξόζβαζεο ζηα 

έγγξαθα πνπ δηαηίζεληαη ζην Σπκβνύιην 

θαη ηελ Επηηξνπή· 

 

– ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλωλίαο 

ηωλ πνιηηώλ ζηελ εηνηκαζία ηεο ζρεηηθήο 

ελεκέξωζεο θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο· 

 

Or. en 

 

 


