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Τροπολογία  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) «κράτος δικαίου»: η αξία της 

Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

η οποία περιλαμβάνει τις εξής αρχές: 

νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, 

υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική 

διαδικασία για τη θέσπιση νόμων· της 

ασφάλειας δικαίου, της απαγόρευσης της 

αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· 

της αποτελεσματικής δικαστικής 

προστασίας από ανεξάρτητα δικαστήρια, 

συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, της διάκρισης των 

εξουσιών και της ισότητας ενώπιον του 

νόμου. 

α) «κράτος δικαίου»: όπως 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει 

τις εξής αρχές: νομιμότητα, που 

υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, 

δημοκρατική και πλουραλιστική 

διαδικασία για τη θέσπιση νομοθεσίας· της 

ασφάλειας δικαίου, της απαγόρευσης της 

αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· 

της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της 

αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας 

ενώπιον ανεξάρτητων και αμερόληπτων 

δικαστηρίων· της διάκρισης των 

εξουσιών· της απαγόρευσης των 

διακρίσεων και της ισότητας ενώπιον του 

νόμου· του σεβασμού των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων όπως ορίζονται στον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς 

συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Or. en 
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Τροπολογία  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. Για τον προσδιορισμό γενικευμένων 

ελλείψεων, η Επιτροπή επικουρείται από 

αντιπροσωπευτική ομάδα ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων («Ομάδα 

εμπειρογνωμόνων για το κράτος 

δικαίου»), η οποία αξιολογεί ετησίως την 

κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη 

βασιζόμενη σε ποσοτικά και ποιοτικά 

κριτήρια και πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

εκθέσεων και γνωμών των άλλων 

θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 

οργανισμών της Ένωσης, και 

συμπερασμάτων και συστάσεων των 

σχετικών διεθνών οργανισμών. Η έκθεση 

αυτή δημοσιοποιείται. 

 2. Η ετήσια επακολουθητική συζήτηση 

σχετικά με την αξιολόγηση της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων για το κράτος δικαίου 

διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο από κοινού με τα εθνικά 

κοινοβούλια. Προς τούτο ιδρύεται 

εξειδικευμένη μικτή κοινοβουλευτική 

ομάδα από κοινού με τα εθνικά 
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κοινοβούλια και την αρμόδια επιτροπή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

οργάνωση και ο εσωτερικός κανονισμός 

της ομάδας αυτής καθορίζονται από 

κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το 

άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 

σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 

κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη 

Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 3. Η Ομάδα εμπειρογνωμόνων για το 

κράτος δικαίου απαρτίζεται από τα 

ακόλουθα μέλη: 

 α) έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που 

ορίζεται από το κοινοβούλιο κάθε 

κράτους μέλους, ο οποίος είναι 

εξειδικευμένος δικαστής συνταγματικού 

δικαστηρίου ή ανώτατου δικαστηρίου και 

ο οποίος δεν τελεί εν ενεργεία· 

 β) δέκα άλλους εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι ορίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων 

και επιλέγονται από κατάλογο 

εμπειρογνωμόνων που προτείνονται από: 

 i) την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των 

Ακαδημιών Θετικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών (ALLEA)· 

 ii) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών 

Οργανισμών για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα (ENNHRI)· 

 iii) το Συμβούλιο της Ευρώπης 

(συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής 

της Βενετίας, της Ομάδας χωρών κατά 

της διαφθοράς (GRECO) και του 

Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης)· 

 iv) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης 

(CEPEJ) και το Συμβούλιο των 

Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (CCBE)· και 
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 v) τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ), τον Οργανισμό για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 

και τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

 4. Η σύνθεση της Ομάδας 

εμπειρογνωμόνων για το κράτος δικαίου 

διασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 

των φύλων. 

 5. Η Ομάδα εμπειρογνωμόνων για το 

κράτος δικαίου εκλέγει τον πρόεδρό της 

μεταξύ των μελών της. 

 6. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο 

της Ομάδας εμπειρογνωμόνων για το 

κράτος δικαίου, η Επιτροπή της παρέχει 

γραμματεία η οποία της επιτρέπει να 

λειτουργεί αποτελεσματικά, ιδίως μέσω 

της συλλογής πηγών πληροφοριών και 

δεδομένων προς εξέταση και αξιολόγηση, 

και μέσω της παροχής διοικητικής 

υποστήριξης. 

Or. en 

 


