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Τροπολογία 1/αναθ.
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0050/2019
Paulo Rangel
Κανονισμοί και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
2018/2080(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4α) Ο Διαμεσολαβητής έχει το 
δικαίωμα να κάνει συστάσεις όταν 
διαπιστώνει ότι ένα θεσμικό όργανο δεν 
εφαρμόζει ορθά μια δικαστική απόφαση.
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7.2.2019 A8-0050/2/αναθ.

Τροπολογία 2/αναθ.
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0050/2019
Paulo Rangel
Κανονισμοί και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
2018/2080(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(8) Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να 
έχει πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων 
του. Για τον σκοπό αυτό, τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης 
πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στον 
Διαμεσολαβητή κάθε πληροφορία που 
τους ζητά, με την επιφύλαξη της 
υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή, δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, να μην κοινοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές2. Η πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα θα 
πρέπει να υπόκειται στη συμμόρφωση με 
τους κανόνες για την επεξεργασία 
εμπιστευτικών πληροφοριών από το οικείο 
θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμό της 
Ένωσης. Τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή 
οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες 
πληροφορίες ή έγγραφα θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον Διαμεσολαβητή για αυτή 
τη διαβάθμιση. Για την εφαρμογή των 
κανόνων σχετικά με την επεξεργασία 
εμπιστευτικών πληροφοριών από το οικείο 
θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμό της 
Ένωσης, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να 
έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων με το 
οικείο θεσμικό και λοιπό όργανο ή 
οργανισμό τους όρους για τον χειρισμό 
διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων 

(8) Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να 
έχει πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων 
του. Για τον σκοπό αυτό, τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης 
πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στον 
Διαμεσολαβητή κάθε πληροφορία που 
τους ζητά, με την επιφύλαξη της 
υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή, δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, να μην κοινοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές2. Η πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα θα 
πρέπει να υπόκειται στη συμμόρφωση με 
τους κανόνες για την επεξεργασία 
εμπιστευτικών πληροφοριών από το οικείο 
θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμό της 
Ένωσης. Τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή 
οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες 
πληροφορίες ή έγγραφα θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον Διαμεσολαβητή για αυτή 
τη διαβάθμιση. Για την εφαρμογή των 
κανόνων σχετικά με την επεξεργασία 
εμπιστευτικών πληροφοριών από το οικείο 
θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμό της 
Ένωσης, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να 
έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων με το 
οικείο θεσμικό και λοιπό όργανο ή 
οργανισμό τους όρους για τον χειρισμό 
διαβαθμισμένων πληροφοριών ή 
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και άλλων πληροφοριών που καλύπτονται 
από την υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου. Εάν ο Διαμεσολαβητής δεν 
λάβει τη βοήθεια που ζητά, θα πρέπει να 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
οποίο θα πρέπει να προβαίνει στα 
κατάλληλα διαβήματα.

εγγράφων. Εάν ο Διαμεσολαβητής δεν 
λάβει τη βοήθεια που ζητά, θα πρέπει να 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
οποίο θα πρέπει να προβαίνει στα 
κατάλληλα διαβήματα.

_________________ _________________
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 
της 31.5.2001, σ. 43).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 
της 31.5.2001, σ. 43).
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