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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/11 

Τροπολογία  11 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Απόφαση 2008/376/ΕΚ 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εντός κάθε συμβουλευτικής 

ομάδας, η Επιτροπή επιδιώκει να 

εξασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, 
υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, καθώς 

και ισόρροπη εκπροσώπηση σε σχετικά 

πεδία εμπειρογνωμοσύνης και 

ενδιαφέροντος, και ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων και της 

γεωγραφικής προέλευσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ειδικά καθήκοντα των 

συμβουλευτικών ομάδων, το είδος της 

απαιτούμενης εμπειρογνωμοσύνης και το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής 

εμπειρογνωμόνων.. 

3. Εντός κάθε συμβουλευτικής 

ομάδας, η Επιτροπή εξασφαλίζει υψηλό 

επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και 

ισόρροπη εκπροσώπηση σε σχετικά πεδία 

εμπειρογνωμοσύνης, πεδία ενδιαφέροντος, 

τόσο οικονομικής όσο και μη οικονομικής 

φύσεως, συμπεριλαμβανομένων ομάδων 

της κοινωνίας των πολιτών, και ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων και της 

γεωγραφικής προέλευσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ειδικά καθήκοντα των 

συμβουλευτικών ομάδων, το είδος της 

απαιτούμενης εμπειρογνωμοσύνης και το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής 

εμπειρογνωμόνων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όπως και στις παραγράφους 2 και 7 της ομόφωνα εγκριθείσας γνώμης της Επιτροπής Προϋπολογισμού 

στην έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των 

ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319 (INI)). 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/12 

Τροπολογία  12 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Απόφαση 2008/376/ΕΚ 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εντός κάθε τεχνικής ομάδας, η Επιτροπή 

επιδιώκει να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο 

επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης, 

καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, 

ισόρροπη εκπροσώπηση σε σχετικά πεδία 

εμπειρογνωμοσύνης και ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων και της 

γεωγραφικής προέλευσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ειδικά καθήκοντα των τεχνικών 

ομάδων, το είδος της απαιτούμενης 

εμπειρογνωμοσύνης και το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας επιλογής 

εμπειρογνωμόνων. 

Εντός κάθε τεχνικής ομάδας, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 

εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και ισόρροπη 

εκπροσώπηση σε σχετικά πεδία 

εμπειρογνωμοσύνης, πεδία ενδιαφέροντος, 

τόσο οικονομικής όσο και μη οικονομικής 

φύσεως, συμπεριλαμβανομένων ομάδων 

της κοινωνίας των πολιτών, και ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων και της 

γεωγραφικής προέλευσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ειδικά καθήκοντα των 

συμβουλευτικών ομάδων, το είδος της 

απαιτούμενης εμπειρογνωμοσύνης και το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής 

εμπειρογνωμόνων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όπως και στις παραγράφους 2 και 7 της ομόφωνα εγκριθείσας γνώμης της Επιτροπής Προϋπολογισμού 

στην έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των 

ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319 (INI)). 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/13 

Τροπολογία  13 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Απόφαση 2008/376/ΕΚ 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα μέλη των τεχνικών ομάδων επιλέγονται 

μεταξύ εμπειρογνωμόνων με γνώσεις 

στρατηγικής έρευνας, διοίκησης ή 

παραγωγής στα πεδία που αναφέρονται 

στα τμήματα 3 και 4 του κεφαλαίου II, οι 

οποίοι ανταποκρίθηκαν σε δημόσια 

πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας. 

Τα μέλη των τεχνικών ομάδων επιλέγονται 

μεταξύ εμπειρογνωμόνων με γνώσεις 

στρατηγικής έρευνας, διοίκησης, 

κοινωνικών και/ή περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ή παραγωγής στα πεδία που 

αναφέρονται στα τμήματα 3 και 4 του 

κεφαλαίου II, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε 

δημόσια πρόσκληση υποβολής 

υποψηφιότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που εκπροσωπούν την κοινωνία των 

πολιτών θα πρέπει να συμβάλουν, δηλαδή μέσω της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου. 

Συνεπώς, αυτά τα προσόντα πρέπει να αναφερθούν εδώ . 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/14 

Τροπολογία  14 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Απόφαση 2008/376/ΕΚ 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται 

κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 

υπάρξει κατάλληλη πρόληψη και 

διαχείριση των συγκρούσεων 

συμφερόντων μελών των τεχνικών ομάδων 

που είναι επιφορτισμένες με την 

αξιολόγηση συγκεκριμένου έργου. Οι εν 

λόγω διαδικασίες διασφαλίζουν επίσης ίση 

μεταχείριση και δικαιοσύνη σε ολόκληρη 

τη διαδικασία παρακολούθησης των 

έργων. 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται 

κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 

υπάρξει κατάλληλη πρόληψη και 

διαχείριση των συγκρούσεων 

συμφερόντων μελών των τεχνικών ομάδων 

που είναι επιφορτισμένες με την 

αξιολόγηση συγκεκριμένου έργου, μεταξύ 

άλλων και μέσω της εφαρμογής ενός 

μηχανισμού καταγγελιών. Οι εν λόγω 

διαδικασίες διασφαλίζουν επίσης ίση 

μεταχείριση και δικαιοσύνη σε ολόκληρη 

τη διαδικασία παρακολούθησης των 

έργων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα 

υποβολής καταγγελίας, όπως και στις παραγράφους 2 και 7 της ομόφωνα εγκριθείσας γνώμης της 

Επιτροπής Προϋπολογισμού στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη 

σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319 (INI)). 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/15 

Τροπολογία  15 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Απόφαση 2008/376/ΕΚ 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. παροτρύνει την Επιτροπή να 

εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια 

και, μεταξύ άλλων, τη δημοσιοποίηση της 

ημερήσιας διάταξης, των συνοδευτικών 

εγγράφων, των αποτελεσμάτων των 

ψηφοφοριών και των αναλυτικών 

πρακτικών, σύμφωνα με τις συστάσεις 

της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας της 2.2.2016 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark 

 


