
 

AM\1171303EL.docx  PE631.567v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0411/11 

Τροπολογία  11 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2017 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται 

κεντρικός κόμβος διαφάνειας για όλα τα 

θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της ΕΕ· 

διαγράφεται 
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(2018/2105(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τάσσεται υπέρ της δέσμευσης της 

Διαμεσολαβήτριας για βελτίωση της 

διαφάνειας των δραστηριοτήτων των 

ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ· τονίζει τη 

σημασία της έγκρισης κατάλληλης 

νομοθετικής πράξης προκειμένου το 

μητρώο διαφάνειας της ΕΕ να καταστεί 

υποχρεωτικό και νομικά δεσμευτικό για 

όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ 

και για όλους τους εκπροσώπους 

συμφερόντων, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη 

διαφάνεια των δραστηριοτήτων των 

ομάδων συμφερόντων · 

19. τάσσεται υπέρ της δέσμευσης της 

Διαμεσολαβήτριας για βελτίωση της 

διαφάνειας των δραστηριοτήτων των 

ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ· τονίζει τη 

σημασία της έγκρισης κατάλληλης 

νομοθετικής πράξης προκειμένου το 

μητρώο διαφάνειας της ΕΕ να καταστεί 

υποχρεωτικό και νομικά δεσμευτικό για 

όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ 

και για όλους τους εκπροσώπους 

συμφερόντων, εξασφαλίζοντας έτσι το 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας 
των δραστηριοτήτων των ομάδων 

συμφερόντων · 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει τη σημασία της τακτικής 

επικαιροποίησης και της σημαντικής 

βελτίωσης της ακρίβειας των δεδομένων 

που περιέχει το μητρώο διαφάνειας της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 

υποχρέωσης των δικηγορικών εταιρειών 

που εκπροσωπούν συμφέροντα να 

δηλώνουν όλους τους πελάτες τους· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να καθίστανται 

διαθέσιμες δωρεάν όλες οι πληροφορίες 

σχετικά με την επιρροή που ασκούν 

εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, κατά 

τρόπο πλήρως κατανοητό και εύκολα 

προσβάσιμο στο κοινό· πιστεύει ότι πρέπει 

να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια όσον 

αφορά τη χρηματοδότηση όλων των 

εκπροσώπων συμφερόντων· ζητεί την 

αποβολή από το μητρώο διαφάνειας 

οποιουδήποτε οργανισμού παραβιάζει 

τους κανόνες σχετικά με τη μεταπήδηση 

από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα· 

20. τονίζει τη σημασία της τακτικής 

επικαιροποίησης και της σημαντικής 

βελτίωσης της ακρίβειας των δεδομένων 

που περιέχει το μητρώο διαφάνειας της 

ΕΕ· πιστεύει ότι τα γραφεία συμβούλων, 

οι δικηγορικές εταιρίες και οι 

αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι θα 

πρέπει να αναφέρουν την ακριβή έκταση 

των δραστηριοτήτων που καλύπτονται 

από το μητρώο, αναγνωρίζοντας 

παράλληλα ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται 

σε ορισμένα κράτη μέλη να 

παρεμποδίζονται από την εθνική 

νομοθεσία από την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων του μητρώου διαφάνειας· 
πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 

πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση όλων των εκπροσώπων 

συμφερόντων·  

Or. en 
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Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 

συμπέρασμα της Διαμεσολαβήτριας, η 

συνέχιση της συμμετοχής του Προέδρου 

της ΕΚΤ στην G30 συνιστά κακοδιοίκηση 

διότι ενισχύει την εντύπωση της κοινής 

γνώμης ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ από 

ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα δεν 

είναι εξασφαλισμένη· τονίζει ότι τα μέλη 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ 

οφείλουν να αποφεύγουν να είναι μέλη 

φόρουμ ή άλλων οργανισμών που 

περιλαμβάνουν στελέχη τραπεζών 

εποπτευόμενων από την ΕΚΤ· λαμβάνει 

υπό σημείωση τις από 15ης Ιανουαρίου 

2018 συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας 

σχετικά με τη συμμετοχή του Προέδρου 

και των μελών των οργάνων λήψης 

αποφάσεων της ΕΚΤ στην G30 και 

προτρέπει την ΕΚΤ να τροποποιήσει τους 

σχετικούς κανόνες προκειμένου να 

διασφαλίσει την εφαρμογή στην πράξη 

των αυστηρότερων προτύπων 

δεοντολογίας και λογοδοσίας· 

21. επαναλαμβάνει ότι η ανεξαρτησία 

της ΕΚΤ δίνει στα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής την ελευθερία να λαμβάνουν 

υπεύθυνες αποφάσεις, βασισμένες στον 

δέοντα σεβασμό των κανόνων περί 

λογοδοσίας, ως προς την συμμετοχή σε 

φόρα, ακόμη και σε όσα δεν είναι ανοικτά 

στο ευρύτερο κοινό, εφόσον θεωρούν ότι 

τούτο είναι αναγκαίο για να διασφαλίσουν 

τη καλύτερη δυνατή άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ· 
λαμβάνει υπό σημείωση την από 5ης 

Ιουλίου 2018 γνωμοδότηση της 

Διαμεσολαβήτριας· 

Or. en 
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Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. θεωρεί ότι η Επιτροπή απέτυχε να 

τηρήσει τις αρχές της διαφάνειας, της 

δεοντολογίας και του κράτους δικαίου 

στη διαδικασία που ακολούθησε για τον 

διορισμό του κ. Selmayr ως νέου Γενικού 

Γραμματέα της· θεωρεί βαθιά λυπηρό 

γεγονός την απόφαση της Επιτροπής να 

επιβεβαιώσει τον διορισμό του κ. Selmayr 

ως νέου Γενικού Γραμματέα της και 

τούτο παρά τις εκτεταμένες και ευρείες 

επικρίσεις που εξέφρασαν πολίτες της ΕΕ 

και την ηθική βλάβη που υπέστη η ΕΕ 

στο σύνολό της· υπογραμμίζει ότι ο κ. 

Selmayr οφείλει να παραιτηθεί από 

Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής και 

καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει νέα 

διαδικασία διορισμού του Γενικού 

Γραμματέα της κατά την οποία θα 

διασφαλίζεται η εφαρμογή υψηλότατων 

προτύπων διαφάνειας, δεοντολογίας και 

κράτους δικαίου· 

22. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 

νέα διαδικασία διορισμού του Γενικού 

Γραμματέα της κατά την οποία θα 

διασφαλίζεται η εφαρμογή υψηλότατων 

προτύπων διαφάνειας, δεοντολογίας και 

κράτους δικαίου· 

Or. en 
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Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να 

συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση 

των κανόνων δεοντολογίας εντός των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ με σκοπό να 

επιλυθούν προβλήματα που συνδέονται με 

τη μεταπήδηση από τον δημόσιο στον 

ιδιωτικό τομέα και να εγγυηθεί πλήρη 

διαφάνεια για όλες τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με τέτοιες περιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης 

χωρίς χρονοτριβή των ονομάτων όλων των 

εμπλεκομένων ανώτερων υπαλλήλων της 

ΕΕ· αναμένει με ενδιαφέρον την ανάλυση 

της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εφαρμόζει 

τις κατευθυντήριες γραμμές της καθώς και 

προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης 

του χειρισμού υποθέσεων μεταπήδησης 

από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 

υιοθέτησης νομοθετικών κανόνων για την 

πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων σε 

τέτοιες περιπτώσεις και πιθανές 

παραβάσεις· 

23. καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να 

συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση 

των κανόνων δεοντολογίας εντός των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ με σκοπό να 

επιλυθούν προβλήματα που συνδέονται με 

τη μεταπήδηση από τον δημόσιο στον 

ιδιωτικό τομέα και να εγγυηθεί το 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας 
για όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται 

με τέτοιες περιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης 

χωρίς χρονοτριβή των ονομάτων όλων των 

εμπλεκομένων ανώτερων υπαλλήλων της 

ΕΕ· αναμένει με ενδιαφέρον την ανάλυση 

της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εφαρμόζει 

τις κατευθυντήριες γραμμές της καθώς και 

προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης 

του χειρισμού υποθέσεων μεταπήδησης 

από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 

υιοθέτησης νομοθετικών κανόνων για την 

πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων σε 

τέτοιες περιπτώσεις και πιθανές 

παραβάσεις· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την Επιτροπή να διασφαλίσει εκ των 

προτέρων δημοσιοποίηση και πλήρη 

διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις 

επαγγελματικές ασχολίες των πρώην 

Επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους· 

ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 

ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας να είναι 

πλήρως ανεξάρτητη και υπόλογη και 

προτρέπει τη Διαμεσολαβήτρια να 

συνεχίσει να αξιολογεί και να υποβάλλει 

εκθέσεις σχετικά με οποιεσδήποτε 

ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων 

των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας· 

27. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την Επιτροπή να διασφαλίσει εκ των 

προτέρων δημοσιοποίηση και το 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας σε 

ό,τι αφορά τις επαγγελματικές ασχολίες 

των πρώην Επιτρόπων μετά τη λήξη της 

θητείας τους· ζητεί από την Επιτροπή να 

μεριμνήσει ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας 

να είναι πλήρως ανεξάρτητη και υπόλογη 

και προτρέπει τη Διαμεσολαβήτρια να 

συνεχίσει να αξιολογεί και να υποβάλλει 

εκθέσεις σχετικά με οποιεσδήποτε 

ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων 

των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για 

τη στρατηγικού χαρακτήρα έρευνα που 

διεξήγαγε με θέμα τη διαφάνεια στη 

νομοθετική διαδικασία του Συμβουλίου 

(OI/2/2017/TE) και εκφράζει τη λύπη του 

διότι το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να 

απαντήσει εμπρόθεσμα στα συμπεράσματα 

της έρευνας· παρατηρεί ότι πρόκειται 

δυστυχώς για επαναλαμβανόμενο 

πρόβλημα που αντανακλάται μονίμως στις 

καταγγελίες που λαμβάνει η 

Διαμεσολαβήτρια· φρονεί εξάλλου ότι θα 

έπρεπε κάτι τέτοιο να θεωρείται μείζον 

πρόβλημα για τον δημοκρατικό βίο της 

Ένωσης και την αποτελεσματική 

συμμετοχή των πολιτών από όλη την 

ήπειρο, δεδομένου ότι εμποδίζει την 

εφαρμογή των συνταγματικών Συνθηκών 

και του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων· έχει επ΄αυτού υπόψη του 

τα συμπεράσματα της Διαμεσολαβήτριας 

σχετικά με πρόσφατη υπόθεση, την 

1272/2017/LP σχετικά με την άρνηση του 

Συμβουλίου να επιτρέψει δημόσια 

πρόσβαση στη γνωμοδότηση της 

Νομικής του Υπηρεσίας σχετικά με μια 

διοργανική συμφωνία για το Μητρώο 

Διαφάνειας) σύμφωνα με τα οποία το 

ζήτημα απειλεί την αρχή της θεσμικής 

ισορροπίας και αντιβαίνει στη θεμελιώδη 

πρακτική της αμοιβαίας ειλικρινούς 

28. συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για 

τη στρατηγικού χαρακτήρα έρευνα που 

διεξήγαγε με θέμα τη διαφάνεια στη 

νομοθετική διαδικασία του Συμβουλίου 

(OI/2/2017/TE) και εκφράζει τη λύπη του 

διότι το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να 

απαντήσει εμπρόθεσμα στα συμπεράσματα 

της έρευνας· παρατηρεί ότι πρόκειται 

δυστυχώς για επαναλαμβανόμενο 

πρόβλημα που αντανακλάται μονίμως στις 

καταγγελίες που λαμβάνει η 

Διαμεσολαβήτρια· φρονεί εξάλλου ότι θα 

έπρεπε κάτι τέτοιο να θεωρείται μείζον 

πρόβλημα για τον δημοκρατικό βίο της 

Ένωσης και την αποτελεσματική 

συμμετοχή των πολιτών από όλη την 

ήπειρο, δεδομένου ότι εμποδίζει την 

εφαρμογή των συνταγματικών Συνθηκών 

και του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων· 
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συνεργασίας· επισημαίνει ότι είναι 

αδύνατον να διενεργηθεί εκ των υστέρων 

ειδικός έλεγχος μετά από την απόρριψη 

ενός αιτήματος.· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να 

ξεκινήσει στρατηγικού χαρακτήρα έρευνα 

προκειμένου να αξιολογήσει αφενός κατά 

πόσον τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι 

οργανισμοί της ΕΕ, όπως ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, η 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Φαρμάκων, εξασφαλίζουν ότι η συλλογή, 

εξέταση και δημοσίευση επιστημονικών 

στοιχείων είναι πλήρως ανεξάρτητη, 

διαφανής, αμερόληπτη, ακριβής και 

απαλλαγμένη από συγκρούσεις 

συμφερόντων και, αφετέρου, κατά πόσον 

εφαρμόζονται κατάλληλες πολιτικές και 

παρέχονται διαδικαστικές εγγυήσεις, 

ιδίως όσον αφορά τους ΓΤΟ, τη 

γλυφοσάτη, τα φυτοφάρμακα, τα 

φυτοϋγειονομικά και βιοκτόνα προϊόντα 

και τα φάρμακα· προτείνει, στο πλαίσιο 

αυτό, τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας 

σχετικά με τις διαδικασίες σύνθεσης και 

επιλογής των Επιστημονικών Επιτροπών 

και Ομάδων από αυτούς τους 

οργανισμούς, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία τους 

και να εφαρμοστούν αυστηροί μηχανισμοί 

πρόληψης πιθανών συγκρούσεων 

συμφερόντων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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40. ζητεί να διατεθούν περισσότεροι 

οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι στο 

γραφείο της Διαμεσολαβήτριας για να 

είναι αυτό σε θέση να ανταποκρίνεται 

στον τωρινό και στον μελλοντικό φόρτο 

εργασίας, ούτως ώστε να συνεχίσει να 

παρέχεται στους πολίτες της ΕΕ μια 

υπηρεσία ύψιστης σημασίας όσον αφορά 

το καίριο καθήκον του Διαμεσολαβητή 

για προαγωγή των πρακτικών χρηστής 

διοίκησης εντός της ΕΕ· 

διαγράφεται 
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46. επισημαίνει την αναγκαιότητα 

διερεύνησης από την Ευρωπαία 

Διαμεσολαβήτρια της σύγκρουσης 

συμφερόντων που βιώνει η Επιτροπή 

μεταξύ του ρόλου της στην Τρόικα και 

της ευθύνης της ως θεματοφύλακα των 

Συνθηκών και του κοινοτικού 

κεκτημένου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


