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Έκθεση A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 

αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3α 

 Ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 

  1. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (η 

«Ομάδα»). Η Ομάδα αποτελείται από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στους 

τομείς του συνταγματικού δικαίου και 

των οικονομικών και δημοσιονομικών 

θεμάτων. Ένας εμπειρογνώμονας 

ορίζεται από το εθνικό κοινοβούλιο κάθε 

κράτους μέλους και δέκα 

εμπειρογνώμονες ορίζονται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σύνθεση της 

Ομάδας διασφαλίζει την ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων. 

 Κατά περίπτωση, εκπρόσωποι συναφών 

οργανισμών και δικτύων, όπως η 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ακαδημιών 

Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών 

Οργανισμών για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, τα όργανα του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για την αποτελεσματικότητα της 

δικαιοσύνης, το Συμβούλιο των 

Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το Δίκτυο Φορολογικής 

Δικαιοσύνης, τα Ηνωμένα Έθνη, ο 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη και ο 
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Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης, μπορεί να προσκαλούνται 

ως παρατηρητές στην Ομάδα σύμφωνα 

με τον εσωτερικό κανονισμό που 

αναφέρεται στην παράγραφο 6. 

 2. Τα συμβουλευτικά καθήκοντα της 

Ομάδας ανατίθενται προκειμένου να 

επικουρείται η Επιτροπή στο έργο του 

εντοπισμού γενικευμένων ελλείψεων όσον 

αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος 

μέλος, που επηρεάζουν ή απειλούν να 

επηρεάσουν τις αρχές της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης ή της 

προστασίας των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης. Η Ομάδα 

αξιολογεί ετησίως την κατάσταση σε όλα 

τα κράτη μέλη με βάση ποσοτικά και 

ποιοτικά κριτήρια και πληροφορίες, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 

πληροφορίες και την καθοδήγηση που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

 3. Η ετήσια επακολουθητική συζήτηση 

σχετικά με την αξιολόγηση της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων διεξάγεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με τα 

εθνικά κοινοβούλια. 

 4. Στο πλαίσιο του συμβουλευτικού της 

έργου και λαμβάνοντας υπόψη το 

αποτέλεσμα των αξιολογήσεων σύμφωνα 

με την παράγραφο 2, η Ομάδα μπορεί να 

διατυπώσει γνώμη σχετικά με 

γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το 

κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος. 

Όταν διατυπώνει τη γνώμη της, η Ομάδα 

επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης. Εάν 

δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, η 

Ομάδα διατυπώνει γνώμη με απλή 

πλειοψηφία των μελών της. 

 5. Κατά την έκδοση εκτελεστικών 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 5 

παράγραφος 6 και το άρθρο 6 

παράγραφος 2, η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη οποιαδήποτε σχετική γνώμη έχει 

διατυπώσει η Ομάδα σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 
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 6. Η ομάδα εκλέγει τον πρόεδρό της 

μεταξύ των μελών της. Η Ομάδα 

καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. 

Or. en 

 


