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9.1.2019 A8-0469/79 

Τροπολογία  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η ανεξαρτησία του δικαστικού 

σώματος προϋποθέτει, ιδίως, ότι τα 

δικαστικά όργανα είναι σε θέση να ασκούν 

τα δικαστικά τους καθήκοντα εντελώς 

αυτόνομα, χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν 

ιεραρχικό περιορισμό ή χωρίς να 

υπόκεινται σε οποιαδήποτε σχέση 

υπαγωγής έναντι οποιουδήποτε, και χωρίς 

να λαμβάνουν εντολές ή οδηγίες από καμία 

απολύτως προέλευση, και ότι, ως εκ 

τούτου, προστατεύονται από εξωτερικές 

παρεμβάσεις ή πιέσεις που θα μπορούσαν 

να βλάψουν την ανεξάρτητη κρίση των 

μελών τους και να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις τους. Οι εγγυήσεις 

ανεξαρτησίας και αμεροληψίας απαιτούν 

την ύπαρξη κανόνων, ιδίως όσον αφορά τη 

σύνθεση του οργάνου και τον διορισμό, τη 

διάρκεια της θητείας καθώς και τους 

λόγους της απόρριψης και της απόλυσης 

των μελών του, ώστε οι πολίτες να μην 

έχουν καμία εύλογη αμφιβολία ως προς τη 

θωράκιση του εν λόγω οργάνου έναντι 

εξωτερικών παραγόντων και ως προς την 

ουδετερότητά του έναντι των 

αντιμαχόμενων συμφερόντων. 

(7) Η ανεξαρτησία του δικαστικού 

σώματος προϋποθέτει, ιδίως, ότι τα 

δικαστικά όργανα είναι σε θέση να ασκούν 

τα δικαστικά τους καθήκοντα εντελώς 

αυτόνομα, χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν 

ιεραρχικό περιορισμό ή χωρίς να 

υπόκεινται σε οποιαδήποτε σχέση 

υπαγωγής έναντι οποιουδήποτε, και χωρίς 

να λαμβάνουν εντολές ή οδηγίες από καμία 

απολύτως προέλευση, και ότι, ως εκ 

τούτου, προστατεύονται από εξωτερικές 

παρεμβάσεις ή πιέσεις που θα μπορούσαν 

να βλάψουν την ανεξάρτητη κρίση των 

μελών τους και να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις τους. Η ανεξαρτησία του 

δικαστικού σώματος προϋποθέτει επίσης 

ότι τηρείται ίση απόσταση έναντι των 

διαδίκων και των αντίστοιχων 

συμφερόντων τους όσον αφορά το 

αντικείμενο των εν λόγω διαδικασιών. Η 

πτυχή αυτή απαιτεί αντικειμενικότητα 

και απουσία συμφέροντος από την 

έκβαση της διαδικασίας πλην της 

αυστηρής εφαρμογής του κράτους 

δικαίου. Οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας και 

αμεροληψίας απαιτούν την ύπαρξη 

κανόνων, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση 

του οργάνου και τον διορισμό, τη διάρκεια 

της θητείας καθώς και τους λόγους της 
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αποχής, της απόρριψης και της απόλυσης 

των μελών του, ώστε οι πολίτες να μην 

έχουν καμία εύλογη αμφιβολία ως προς τη 

θωράκιση του εν λόγω οργάνου έναντι 

εξωτερικών παραγόντων και ως προς την 

ουδετερότητά του έναντι των 

αντιμαχόμενων συμφερόντων. 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Τροπολογία  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Η απαίτηση για μια ανεξάρτητη 

δικαστική αρχή συνεπάγεται επίσης ότι 

το πειθαρχικό καθεστώς που διέπει τα 

πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την 

εκδίκαση μιας διαφοράς πρέπει να 

διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ώστε 

να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος 

χρησιμοποίησης του καθεστώτος ως 

συστήματος πολιτικού ελέγχου του 

περιεχομένου των δικαστικών 

αποφάσεων. Συναφώς, η θέσπιση 

κανόνων που καθορίζουν, ιδίως, τις 

συμπεριφορές οι οποίες συνιστούν 

πειθαρχικά αδικήματα και τις σχετικές 

κυρώσεις, προβλέπουν την παρέμβαση 

ανεξάρτητου οργάνου βάσει διαδικασίας 

η οποία εγγυάται πλήρως τα δικαιώματα 

που κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 

του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ιδίως το δικαίωμα υπεράσπισης, και 

παρέχουν τη δυνατότητα προσβολής των 

αποφάσεων των πειθαρχικών οργάνων 

ενώπιον των δικαστηρίων, αποτελεί ένα 

σύνολο βασικών εγγυήσεων για τη 

διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

δικαστικής εξουσίας. 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Τροπολογία  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Παρακολούθηση 

 Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί 

συνεχώς την ορθή εφαρμογή του 

ενωσιακού δικαίου και τον σεβασμό του 

κράτους δικαίου.  

Or. en 



 

AM\1173550EL.docx  PE631.634v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0469/82 
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Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) όπου είναι σκόπιμο, αναστολή της 

έμμεσης διαχείρισης και εκτέλεση υπό 

καθεστώς άμεσης διαχείρισης αντ’ 

αυτής· 

Or. en 

 

 


