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7.2.2019 A8-0050/1

Τροπολογία 1
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
Παράρτημα I – παράγραφος 8 – στοιχείο 4 α (νέο)

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

Τροπολογία 2
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
Παράρτημα I – παράγραφος 8 – σημείο 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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7.2.2019 A8-0050/3

Τροπολογία 3
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
Άρθρο 1 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στις 
Συνθήκες και στον παρόντα κανονισμό, ο 
Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει 
σε διαδικασία εκκρεμούσα ενώπιον 
δικαστηρίων ούτε να αμφισβητήσει το 
βάσιμο δικαστικής απόφασης ή την 
αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου να εκδώσει 
μια απόφαση.

3. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στις 
Συνθήκες και στον παρόντα κανονισμό, ο 
Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διεξάγει 
έρευνες σε υποθέσεις στις οποίες τα 
εικαζόμενα περιστατικά αποτελούν ή 
αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής 
διαδικασίας, ούτε να αμφισβητήσει το 
βάσιμο δικαστικής απόφασης ή την 
αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου να εκδώσει 
μια απόφαση.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Τροπολογία 4
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
Άρθρο 2 – σημείο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Εάν ο Διαμεσολαβητής, λόγω 
εκκρεμούσας ή περατωθείσας δικαστικής 
διαδικασίας ως προς τα προβαλλόμενα 
πραγματικά περιστατικά, οφείλει να 
κηρύξει την καταγγελία απαράδεκτη ή να 
θέσει τέλος στην εξέτασή της, τα 
αποτελέσματα των ερευνών τις οποίες 
ενδεχομένως διεξήγαγε προηγουμένως 
τίθενται στο αρχείο.

7. Ο Διαμεσολαβητής δεν δικαιούται 
να λάβει απόφαση ενώ εκκρεμεί 
δικαστική διαδικασία ούτε σε σχέση με 
τα πραγματικά περιστατικά που 
προβλήθηκαν σε περατωθείσα νομική 
διαδικασία· Ωστόσο, ο Διαμεσολαβητής 
έχει το δικαίωμα να κάνει συστάσεις όταν 
διαπιστώνει ότι ένα θεσμικό όργανο δεν 
εφαρμόζει ορθά μια δικαστική απόφαση 
και τούτο οδηγεί σε φαινόμενα 
κακοδιαχείρισης.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Τροπολογία 5
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
Άρθρο 2 – σημείο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Δεν μπορεί να υποβληθεί στον 
διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά με τις 
εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών και 
λοιπών οργάνων ή οργανισμών της 
Ένωσης και των μονίμων ή λοιπών 
υπαλλήλων τους παρά μόνο αν έχουν 
εξαντληθεί από τον ενδιαφερόμενο όλες οι 
εσωτερικές δυνατότητες απαιτήσεως ή 
διοικητικής προσφυγής, και ιδίως οι 
διαδικασίες του άρθρου 90 του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 
των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί 
του λοιπού προσωπικού της Ένωσης όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, 
ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου4 
(« Κανονισμός Υπηρεσιακής 
Κατάστασης»), και μετά τη λήξη των 
προθεσμιών απαντήσεως εκ μέρους του 
θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού.

8. Δεν μπορεί να υποβληθεί στον 
διαμεσολαβητή καταγγελία, εξαιρουμένων 
των υποθέσεων σεξουαλικής 
παρενόχλησης, σχετικά με τις εργασιακές 
σχέσεις μεταξύ θεσμικών και λοιπών 
οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης και 
των μονίμων ή λοιπών υπαλλήλων τους 
παρά μόνο αν έχουν εξαντληθεί από τον 
ενδιαφερόμενο όλες οι εσωτερικές 
δυνατότητες απαιτήσεως ή διοικητικής 
προσφυγής, και ιδίως οι διαδικασίες του 
άρθρου 90 του Κανονισμού Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος 
που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού της Ένωσης όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) 
αριθ. 259/68 του Συμβουλίου4 
(« Κανονισμός Υπηρεσιακής 
Κατάστασης»), και μετά τη λήξη των 
προθεσμιών απαντήσεως εκ μέρους του 
θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού.

_________________ _________________
4 ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1. 4 ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/6

Τροπολογία 6
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
Άρθρο 2 – σημείο 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το 
συντομότερο δυνατό τον καταγγέλλοντα 
σχετικά με τις ενέργειες που αναλήφθηκαν 
σε σχέση με την καταγγελία του.

9. Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή της καταγγελίας, τον 
καταγγέλλοντα σχετικά με τις ενέργειες 
που αναλήφθηκαν σε σχέση με την 
καταγγελία του.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Τροπολογία 7
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
Άρθρο 3 – σημείο 3 – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης υποχρεούνται να 
καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το 
ζητήσει ο Διαμεσολαβητής, σχετικά με 
περιστατικά που αφορούν εν εξελίξει 
έρευνα του Διαμεσολαβητή. Καταθέτουν 
εξ ονόματος του θεσμικού ή άλλου 
οργάνου ή οργανισμού όπου ανήκουν. 
Παραμένουν δεσμευμένοι από τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τους 
αντίστοιχους κανονισμούς περί 
υπηρεσιακής καταστάσεως των 
υπαλλήλων.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης υποχρεούνται να 
καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το 
ζητήσει ο Διαμεσολαβητής, σχετικά με 
περιστατικά που αφορούν εν εξελίξει 
έρευνα του Διαμεσολαβητή. Ο 
Διαμεσολαβητής εξετάζει την εν λόγω 
κατάθεση σεβόμενος τις ανάγκες 
εμπιστευτικότητας.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Τροπολογία 8
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
Άρθρο 3 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Στο μέτρο που το επιτρέπει το 
εθνικό τους δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών διαβιβάζουν στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, μετά από αίτησή του ή με 
δική τους πρωτοβουλία, κάθε πληροφορία 
ή έγγραφο που ενδέχεται να συμβάλει στη 
διαλεύκανση περιπτώσεων κακοδιοίκησης 
από θεσμικά και λοιπά όργανα ή 
οργανισμούς της Ένωσης. Όταν οι 
πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί 
χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών 
είτε από οιαδήποτε άλλη διάταξη εμποδίζει 
την κοινοποίησή τους, το οικείο κράτος 
μέλος μπορεί να επιτρέψει στον 
Διαμεσολαβητή να έχει πρόσβαση στις εν 
λόγω πληροφορίες ή τα σχετικά έγγραφα, 
με την προϋπόθεση να δεσμευτεί ο 
Διαμεσολαβητής ότι θα τα χειριστεί με τη 
συμφωνία της οικείας αρμόδιας αρχής. Σε 
κάθε περίπτωση παρέχεται περιγραφή του 
εγγράφου.

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών διαβιβάζουν στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, μετά από αίτησή του ή με 
δική τους πρωτοβουλία, κάθε πληροφορία 
ή έγγραφο που ενδέχεται να συμβάλει στη 
διαλεύκανση περιπτώσεων κακοδιοίκησης 
από θεσμικά και λοιπά όργανα ή 
οργανισμούς της Ένωσης. Όταν οι 
πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί 
χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών 
είτε από οιαδήποτε άλλη διάταξη εμποδίζει 
την κοινοποίησή τους, το οικείο κράτος 
μέλος μπορεί να επιτρέψει στον 
Διαμεσολαβητή να έχει πρόσβαση στις εν 
λόγω πληροφορίες ή τα σχετικά έγγραφα, 
με την προϋπόθεση να δεσμευτεί ο 
Διαμεσολαβητής ότι θα τα χειριστεί με τη 
συμφωνία της οικείας αρμόδιας αρχής. Σε 
κάθε περίπτωση παρέχεται περιγραφή του 
εγγράφου.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Τροπολογία 9
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
Άρθρο 3 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του 
χειρίζονται τις καταγγελίες σχετικά με 
την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, 
σύμφωνα με τους όρους και τους 
περιορισμούς που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Όσον 
αφορά τις καταγγελίες σχετικά με το 
δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα 
επίσημα έγγραφα, ο Διαμεσολαβητής, 
μετά από δέουσα ανάλυση και αφού λάβει 
υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία, εκδίδει 
απόφαση σχετικά με τη δημοσίευση ή μη 
των εν λόγω εγγράφων, τα οποία το οικείο 
θεσμικό όργανο, οργανισμός ή φορέας 
παραδίδει εντός των προθεσμιών που 
προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001.
Εάν το οικείο θεσμικό όργανο δεν 
ακολουθήσει τη σύσταση για την 
κοινοποίηση των εν λόγω εγγράφων, 
οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την 
άρνησή του. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Διαμεσολαβητής ενημερώνει τον 
καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαθέσιμα 
ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαθέσιμων διαδικασιών για την 
παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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