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Τροπολογία  386 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί όσον αφορά τη διαφάνεια των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων, αλλά 

επιμένει ότι τα εν λόγω βήματα προόδου 

σχετικά με την TTIP θα πρέπει να 

επεκταθούν σε όλες τις εμπορικές 

διαπραγματεύσεις· 

39. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί όσον αφορά τη διαφάνεια των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων, και καλεί 

τα εν λόγω βήματα προόδου σχετικά με 

την TTIP να επεκταθούν σε όλες τις 

εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Esteban González Pons, Tomáš Zdechovský, Paulo 

Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί όσον αφορά τη διαφάνεια των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων, αλλά 

επιμένει ότι τα εν λόγω βήματα προόδου 

σχετικά με την TTIP θα πρέπει να 

επεκταθούν σε όλες τις εμπορικές 

διαπραγματεύσεις· 

39. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί όσον αφορά τη διαφάνεια των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων και τις 

προσπάθειες της Επιτροπής να 

διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια· 

αναγνωρίζει ότι η διαδικασία 

διαπραγματεύσεων για την TTIP είναι 

σήμερα μεταξύ των πλέον διαφανών 

δημόσιων διεθνών διαπραγματεύσεων· 

αντιλαμβάνεται, ταυτόχρονα, ότι 

απαιτείται συχνά για την επιτυχία των 

διαπραγματεύσεων ένας βαθμός 

εμπιστευτικότητας κατά τη διάρκειά 

τους· 

Or. en 
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Τροπολογία  388 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Pedro Silva Pereira, Sylvie 

Guillaume 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 39α. καλεί το Συμβούλιο να δημοσιεύσει 

τις εντολές διαπραγμάτευσης για τις 

διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  389 

Franck Proust 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 39α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 

έχει αντιληφθεί τη σημασία της 

διαφάνειας, λόγω της σημαντικής 

εξουσίας ελέγχου του Κοινοβουλίου στην 

παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων 

και την κύρωση των εμπορικών 

συμφωνιών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  390 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

διαγράφεται 
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δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες 

τις αιτήσεις και όλες τις προσφορές 

καθώς και όλα τα ενοποιημένα σχέδια 

κειμένων διαπραγμάτευσης πριν από 

κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, ούτως 

ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 

εθνικά κοινοβούλια, καθώς και οι 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

και το ευρύτερο κοινό, να μπορούν να 

προβαίνουν σε συστάσεις επ' αυτών 

προτού λήξει η προθεσμία για την 

υποβολή παρατηρήσεων και προτού η 

συμφωνία έλθει προς επικύρωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  391 

Jean-Marie Cavada 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες 

τις αιτήσεις και όλες τις προσφορές 

καθώς και όλα τα ενοποιημένα σχέδια 

κειμένων διαπραγμάτευσης πριν από κάθε 

γύρο διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και το ευρύτερο 

κοινό, να μπορούν να προβαίνουν σε 

συστάσεις επ' αυτών προτού λήξει η 

προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων 

και προτού η συμφωνία έλθει προς 

επικύρωση· 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

και όλα τα ενοποιημένα σχέδια κειμένων 

διαπραγμάτευσης πριν από κάθε γύρο 

διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και το ευρύτερο 

κοινό, να μπορούν να προβαίνουν σε 

συστάσεις επ' αυτών προτού λήξει η 

προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων 

και προτού η συμφωνία έλθει προς 

επικύρωση· 

Or. fr 
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Τροπολογία  392 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες 

τις αιτήσεις και όλες τις προσφορές 

καθώς και όλα τα ενοποιημένα σχέδια 

κειμένων διαπραγμάτευσης πριν από κάθε 

γύρο διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και το ευρύτερο 

κοινό, να μπορούν να προβαίνουν σε 

συστάσεις επ' αυτών προτού λήξει η 

προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων 

και προτού η συμφωνία έλθει προς 

επικύρωση· 

40. εκτιμά ότι, η Επιτροπή θα πρέπει να 

δημοσιεύει όλες τις εντολές 

διαπραγμάτευσής της και όλα τα σχετικά 

κείμενα που αφορούν τις 

διαπραγματεύσεις στις οποίες εμπλέκεται, 

υπό την προϋπόθεση ότι η θέση 
διαπραγμάτευσης δεν εξασθενεί ως 

αποτέλεσμα των ανωτέρω· θεωρεί 

επιθυμητό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και οι 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

το ευρύτερο κοινό να είναι σε θέση να 

προβαίνουν σε συστάσεις επ' αυτών 

προτού λήξει η προθεσμία για την υποβολή 

παρατηρήσεων και προτού η συμφωνία 

έλθει προς επικύρωση· 

Or. de 

 

Τροπολογία  393 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες 

τις αιτήσεις και όλες τις προσφορές 

καθώς και όλα τα ενοποιημένα σχέδια 

κειμένων διαπραγμάτευσης πριν από 

κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, ούτως 
ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 

εθνικά κοινοβούλια, καθώς και οι 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, 

θα πρέπει να δημοσιεύει τις εντολές 

διαπραγμάτευσης πριν αρχίσουν οι 

διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 

κοινοβούλια και οι πολίτες να μπορούν να 

λαμβάνουν γνώση· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε 

άλλα έγγραφα που συνδέονται με αυτές 

τις διαπραγματεύσεις, υπό την 



 

AM\1087939EL.doc 7/45 PE578.568v01-00 

 EL 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

και το ευρύτερο κοινό, να μπορούν να 

προβαίνουν σε συστάσεις επ' αυτών 

προτού λήξει η προθεσμία για την 

υποβολή παρατηρήσεων και προτού η 

συμφωνία έλθει προς επικύρωση· 

προϋπόθεση ότι η δημοσίευσή τους δεν 

είναι σε θέση να επηρεάσει την πορεία 

των διαπραγματεύσεων ή των 

ευρωπαϊκών συμφερόντων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  394 

Franck Proust 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες 

τις αιτήσεις και όλες τις προσφορές 

καθώς και όλα τα ενοποιημένα σχέδια 

κειμένων διαπραγμάτευσης πριν από 

κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, ούτως 

ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 

εθνικά κοινοβούλια, καθώς και οι 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

και το ευρύτερο κοινό, να μπορούν να 

προβαίνουν σε συστάσεις επ' αυτών 

προτού λήξει η προθεσμία για την 

υποβολή παρατηρήσεων και προτού η 

συμφωνία έλθει προς επικύρωση· 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, 

θα πρέπει να διανέμει, κατά την 

διακριτική της ευχέρεια, όσο περισσότερο 

υλικό που αφορά τους γύρους 

διαπραγματεύσεως προκειμένου να 

διαθέτει την υποστήριξη από τα άλλα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, χωρίς να 

τεθούν όμως σε κίνδυνο τα στρατηγικά 

συμφέροντα της ΕΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  395 

Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες τις 

αιτήσεις και όλες τις προσφορές καθώς 

και όλα τα ενοποιημένα σχέδια κειμένων 

διαπραγμάτευσης πριν από κάθε γύρο 

διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και το ευρύτερο 

κοινό, να μπορούν να προβαίνουν σε 

συστάσεις επ' αυτών προτού λήξει η 

προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων 

και προτού η συμφωνία έλθει προς 

επικύρωση· 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης 

και όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, 

πριν από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, 

ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και οι 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

το ευρύτερο κοινό, να μπορούν να 

προβαίνουν σε συστάσεις επ' αυτών 

προτού λήξει η προθεσμία για την υποβολή 

παρατηρήσεων και προτού η συμφωνία 

έλθει προς επικύρωση· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 

να πείσει τους εταίρους της στις 

διαπραγματεύσεις να αυξήσουν και αυτοί 

τη διαφάνειά τους, ούτως ώστε να 

διασφαλίσει ότι πρόκειται για μία  

αμοιβαία διαδικασία στην οποία δεν 

υπονομεύεται η διαπραγματευτική θέση 

της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  396 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Sylvie Guillaume 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 
όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες τις 

αιτήσεις και όλες τις προσφορές καθώς 

και όλα τα ενοποιημένα σχέδια κειμένων 

διαπραγμάτευσης πριν από κάθε γύρο 

διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει όλες τις 

διαπραγματευτικές θέσεις και, όλες τις 

αιτήσεις και όλες τις προσφορές πριν από 

κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και το ευρύτερο 

κοινό, να μπορούν να προβαίνουν σε 
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κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και το ευρύτερο 

κοινό, να μπορούν να προβαίνουν σε 

συστάσεις επ' αυτών προτού λήξει η 

προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων 

και προτού η συμφωνία έλθει προς 

επικύρωση· 

συστάσεις επ' αυτών προτού λήξει η 

προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων 

και προτού η συμφωνία έλθει προς 

επικύρωση· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει επίσης να πείσει τους 

εταίρους της στις διαπραγματεύσεις να 

αυξήσουν και αυτοί τη διαφάνειά τους, 

ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι πρόκειται 

για μία  αμοιβαία διαδικασία στην οποία 

δεν υπονομεύεται η διαπραγματευτική 

θέση της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  397 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες 

τις αιτήσεις και όλες τις προσφορές 

καθώς και όλα τα ενοποιημένα σχέδια 

κειμένων διαπραγμάτευσης πριν από κάθε 

γύρο διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών και το 

ευρύτερο κοινό, να μπορούν να 

προβαίνουν σε συστάσεις επ' αυτών 

προτού λήξει η προθεσμία για την υποβολή 

παρατηρήσεων και προτού η συμφωνία 

έλθει προς επικύρωση· 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να καθιστά 

διαθέσιμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

εμπιστευτικά όταν αυτό απαιτείται και 

δεόντως αιτιολογημένα, όλα τα σχετικά 

κείμενα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις 

διαπραγματεύσεις και πριν από κάθε γύρο 

διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να 

προβαίνει σε συστάσεις επ' αυτών προτού 

λήξει η προθεσμία για την υποβολή 

παρατηρήσεων και προτού η συμφωνία 

έλθει προς επικύρωση· 

Or. en 

Τροπολογία  398 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 40  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες τις 

αιτήσεις και όλες τις προσφορές καθώς και 

όλα τα ενοποιημένα σχέδια κειμένων 

διαπραγμάτευσης πριν από κάθε γύρο 

διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και το ευρύτερο 

κοινό, να μπορούν να προβαίνουν σε 

συστάσεις επ' αυτών προτού λήξει η 

προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων 

και προτού η συμφωνία έλθει προς 

επικύρωση· 

40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή 

συμμετέχει σε εμπορικές διαπραγματεύσεις 

θα πρέπει (α) να δημοσιεύει λεπτομερείς 

ατζέντες των γύρων διαπραγματεύσεων 

πριν από τις διαπραγματεύσεις και 

λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τους 

γύρους μετά τις διαπραγματεύσεις, να 

τηρεί ενήμερο το κοινό για την πρόοδο 

των διαπραγματεύσεων, (β) να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, 

όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες τις 

αιτήσεις και όλες τις προσφορές καθώς και 

όλα τα ενοποιημένα σχέδια κειμένων 

διαπραγμάτευσης πριν από κάθε γύρο 

διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και το ευρύτερο 

κοινό, να μπορούν να προβαίνουν σε 

συστάσεις επ' αυτών προτού λήξει η 

προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων 

και προτού η συμφωνία έλθει προς 

επικύρωση, (γ) να δημοσιεύει έναν 

κατάλογο όλω των συνεδριάσεων που 

διεξήχθησαν με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη καθώς 

και με τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων 

μεμονωμένων εταιρειών και ομάδων 

συμφερόντων της βιομηχανίας) σε σχέση 

με τις διαπραγματεύσεις· ο κατάλογος θα 

πρέπει να διακατέχεται από πλήρη 

διαφάνεια σχετικά με την ημερομηνία 

των συνεδριάσεων, τους συμμετέχοντες, 

και τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν, 

(δ) να δημοσιοποιεί όλες τις 

παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από 

τρίτους σε σχέση με τις 

διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων, και 

μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων, και να 

υπάρχει πλήρης διαφάνεια σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο έχουν υποστεί οι 

παρατηρήσεις επεξεργασία (με λεπτομερή 

έκθεση ανάλυσης), προκειμένου το κοινό 

να αξιολογήσει τι έχει ληφθεί υπόψη και 

σε ποιο βαθμό, (ε) να διασφαλίσει πλήρη 
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διαφάνεια της ιδιότητας του μέλους και 

των δραστηριοτήτων όλων των 

συμβουλευτικών οργάνων στο πλαίσιο 

των εμπορικών διαπραγματεύσεων της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης στην αγορά των ειδικών 

τομεακών ομάδων εργασίας της ΕΕ, (στ) 

να ζητεί οι εταίροι στη διαπραγμάτευση 

να προβαίνουν σε ανάλογες ενέργειες 

προκειμένου να καταστούν πιο διαφανείς 

οι διαπραγματεύσεις· 

(βασίζεται σε συμβολή του Corporate 

Europe Observatory (Παρατηρητήριο της 

Ευρώπης των Πολυεθνικών) 

Or. en 

 

Τροπολογία  399 

Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 40α. πιστεύει ότι όταν η Επιτροπή 

προβαίνει σε εμπορικές διαπραγματεύσεις 

θα πρέπει να δημοσιεύει την εντολή 

διαπραγμάτευσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  400 

Franck Proust 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 

διοργανική συμφωνία προκειμένου να 

κωδικοποιηθούν οι αρχές αυτές για όλες 

τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

διαγράφεται 
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 (Επειδή όλες οι διαπραγματεύσεις 

διαφέρουν, είναι αδύνατο να εφαρμόζεται 

μία ενιαία μέθοδος χωρίς τον κίνδυνο να 

εμποδίζεται η υπεράσπιση των 

εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ.) 

Or. fr 

 

Τροπολογία  401 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 

διοργανική συμφωνία προκειμένου να 

κωδικοποιηθούν οι αρχές αυτές για όλες 

τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 

διοργανική συμφωνία προκειμένου να 

κωδικοποιηθούν οι αρχές αυτές για όλες 

τις διαπραγματεύσεις· 

Or. de 

 

Τροπολογία  402 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 

διοργανική συμφωνία προκειμένου να 

κωδικοποιηθούν οι αρχές αυτές για όλες 

τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

41. συνιστά η Επιτροπή να συμπεριλάβει 

αυτές τις αρχές σε έναν οδηγό ορθής 

πρακτικής που θα εφαρμόζεται στις 

μελλοντικές διεθνείς διαπραγματεύσεις 

που διεξάγει η ΕΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  403 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 

διοργανική συμφωνία προκειμένου να 

κωδικοποιηθούν οι αρχές αυτές για όλες 

τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, εντός 

του 2017, μια διοργανική συμφωνία 

προκειμένου να κωδικοποιηθούν οι αρχές 

αυτές για όλες τις εμπορικές 

διαπραγματεύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  404 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Pedro Silva 

Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μία 

διοργανική συμφωνία προκειμένου να 

κωδικοποιηθούν οι αρχές αυτές για όλες 

τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μία 

διοργανική συμφωνία προκειμένου να 

κωδικοποιηθούν οι αρχές αυτές για όλες 

τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 40 του 

σχεδίου της διοργανικής συμφωνίας 

σχετικά με τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  405 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41α. Διαφάνεια και λογοδοσία στον τομέα 

των δημόσιων δαπανών 
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 πιστεύει ότι τα δεδομένα σχετικά με τον 

προϋπολογισμό και τις δαπάνες εντός της 

ΕΕ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας 

μέσω της δημοσίευσης, μεταξύ άλλων, 

και σε επίπεδο κρατών μελών όσον 

αφορά την επιμερισμένη διαχείριση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  406 

Siôn Simon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 

υποχρεωτική φύση προσχώρησης στην 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι όχι 

μόνο θα βελτιώσει την πρόσβαση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επίσης θα 

ενισχύσει τη λογοδοσία των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ· η έκθεση ιδίας 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου το 2010 προβαίνει σε 

παρατηρήσεις σχετικά με το εν λόγω 

θέμα και σημειώνει την εξωεδαφική 

εφαρμογή της ΕΣΔΑ και, ως εκ τούτου, 

ότι θα επιθυμούσε να εισαγάγει μια 

καλύτερη απόδοση ευθυνών στον τομέα 

της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), σε 

περιπτώσεις που το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει 

αρμοδιότητα να αποφανθεί για θέματα 

ΚΕΠΠΑ, όπως είναι ο τομέας 

διακυβερνητικής πολιτικής· 

 __________________ 

 1α Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 

σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της 

προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών· έγγρ. P7_TA(2010)0184 

(2009/2241/INI) 

Or. en 

 

Τροπολογία  407 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41α. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στη 

σύναψη διοργανικών συμφωνιών και να 

υπάρξουν εγγυήσεις με την υποβολή των 

προτάσεων της Επιτροπής προς εξέταση 

από επιτροπή του Κοινοβουλίου καθώς 

και μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής 

του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις 

παρόμοιων συμφωνιών· 

Or. pl 

Τροπολογία  408 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41α. χαιρετίζει τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να ενισχύσει τη διαφάνεια των 

διεθνών διαπραγματεύσεων και να 

επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να 

ενημερώνεται κατάλληλα καθόλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας των 

διαπραγματεύσεων· 

Or. fr 
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Τροπολογία  409 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41 a. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για 

τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη 

λογοδοσία, που θα έχει σχεδιαστεί για να 

καθοδηγεί τις δράσεις των εκπροσώπων 

της ΕΕ σε διεθνείς οργανώσεις/φορείς· 

ζητεί καλύτερη συνοχή πολιτικών και 

συντονισμό μεταξύ των παγκόσμιων 

θεσμικών οργάνων με την εισαγωγή 

ολοκληρωμένων προτύπων δημοκρατικής 

νομιμότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας και 

ακεραιότητας· εκφράζει την άποψη ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να απλουστεύσει και να 

κωδικοποιήσει την εκπροσώπησή της σε 

πολυμερείς οργανισμούς/φορείς με σκοπό 

την αύξηση της διαφάνειας, της 

ακεραιότητας και της λογοδοσίας της 

συμμετοχής της Ένωσης στους εν λόγω 

οργανισμούς, την αύξηση στην επιρροή 

της και την προώθηση της νομοθεσίας 

που έχει εγκρίνει μέσω δημοκρατικής 

διαδικασίας· ζητεί την έγκριση μίας 

διοργανικής συμφωνίας με σκοπό την 

επισημοποίηση του διαλόγου μεταξύ των 

εκπροσώπων της ΕΕ και του 

Κοινοβουλίου, που θα οργανωθεί με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό τη 

θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών σε ό,τι 

αφορά την έγκριση και τη συνοχή των 

ευρωπαϊκών θέσεων στην προοπτική 

μεγάλων διεθνών διαπραγματεύσεων· 

(με βάση την έκθεση σχετικά με τον ρόλο 

της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών 

οικονομικών, νομισματικών και 

ρυθμιστικών οργανισμών και φορέων 

(2015/2060(INI)) όπως εγκρίθηκε από 

την ECON στις 18.2.2016) 

Or. en 
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Τροπολογία  410 

Jean-Marie Cavada 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης θα 

πρέπει να καταστούν διαφανείς και 

υπεύθυνες, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημοσίευσης των πρακτικών τους· 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται στο Eurogroup, στην 

Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, 

στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin 

και στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης 

θα πρέπει να καταστούν διαφανείς και 

υπεύθυνες, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημοσίευσης των πρακτικών τους· 

Or. fr 

Τροπολογία  411 

Constance Le Grip 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης θα 

πρέπει να καταστούν διαφανείς και 

υπεύθυνες, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημοσίευσης των πρακτικών τους· 

42. πιστεύει ότι η διαφάνεια των 

αποφάσεων που λαμβάνονται, στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής θα πρέπει να 

ενισχυθεί· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  412 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης θα 

πρέπει να καταστούν διαφανείς και 

υπεύθυνες, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημοσίευσης των πρακτικών τους· 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης, ή 

κατά την προετοιμασία των 

διαπραγματεύσεων σε πλαίσιο παρόμοιο 

με, π.χ., την πρόσφατη διάσκεψη 

κορυφής στο Παρίσι, θα πρέπει να 

καθίστανται όσο το δυνατόν πλέον 
διαφανείς, χωρίς να υπονομεύουν την 

διαπραγματευτική θέση της ΕΕ, και ότι 

θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν την 

απαίτηση για λογοδοσία· 

Or. de 

 

Τροπολογία  413 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης θα 

πρέπει να καταστούν διαφανείς και 

υπεύθυνες, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημοσίευσης των πρακτικών τους· 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται στο Eurogroup, στην 

Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, 

στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin 

και στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης 

θα πρέπει να καταστούν διαφανείς και 

υπεύθυνες, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημοσίευσης των πρακτικών τους· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  414 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης θα 

πρέπει να καταστούν διαφανείς και 

υπεύθυνες, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημοσίευσης των πρακτικών τους· 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης θα 

πρέπει να θεσμοποιηθούν και, 

ενδεχομένως, όπου αυτό είναι αναγκαίο 

να είναι διαφανείς και υπεύθυνες, μεταξύ 

άλλων, μέσω της δημοσίευσης των 

ημερησίων διατάξεων και των πρακτικών 

καθώς και, όπου αυτό είναι δυνατό, την 

διαδικτυακή μετάδοση των 

συνεδριάσεών τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  415 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Herbert Reul, Esteban González Pons, Tomáš 

Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης θα 

πρέπει να καταστούν διαφανείς και 

υπεύθυνες, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημοσίευσης των πρακτικών τους· 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο 

Eurogroup, στην Οικονομική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin και 

στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο διαφανείς, βρίσκοντας τη 

σωστή ισορροπία μεταξύ της επιθυμητής 

διαφάνειας και της αναγκαίας 

προστασίας των δεδομένων· 

Or. en 
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Τροπολογία  416 

Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Επιμέρους τίτλος 10 α (νέος) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Διαφάνεια και λογοδοσία σε ό,τι αφορά 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

Or. en 

 

Τροπολογία  417 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 42α. σημειώνει ότι το 2014 εξετάσθηκαν 

συνολικά 40 υποθέσεις που αφορούσαν 

υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των 

θεσμικών οργάνων, υπογραμμίζει ότι ο 

αριθμός αυτός είναι χαμηλός και 

φανερώνει ότι η απάτη και η διαφθορά 

δεν είναι ενδημική ενός των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ[1α]· 

 __________________ 

 1α Έκθεση της OLAF για το 2014, 15η 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), 1 

Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Or. en 

Τροπολογία  418 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 42β. επισημαίνει ότι το 2014 ο 

μεγαλύτερος αριθμός πιθανών 

περιπτώσεων απάτης που αναφέρθηκαν 

στην OLAF αφορούσε τη χρήση των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων (549 

από τις 1 417 κατηγορίες)· υπογραμμίζει 

ότι η OLAF συνέστησε την οικονομική 

ανάκτηση ποσών ύψους 476.5 

εκατομμυρίων EUR από τα διαρθρωτικά 

ταμεία το 2014· σημειώνει ότι 22.7 

εκατομμύρια EUR έχουν ανακτηθεί από 

τις αρμόδιες αρχές με βάση τις συστάσεις 

της OLAF κατά το 2014· καλεί τα κράτη 

μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη 

σωστή χορήγηση των χρηματοδοτικών 

πόρων της ΕΕ και να μεγιστοποιήσουν 

τις προσπάθειες για ανάκτηση των 

ενισχύσεων όταν αυτές δεν έχουν 

χορηγηθεί με σωστό τρόπο[1a]· 

 __________________ 

 1α  Έκθεση της OLAF για το 2014, 15η 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), 1 

Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014.  

Or. en 

Τροπολογία  419 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 α (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 42α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μία 

αναθεώρηση του αποκαλούμενου 

«εξάπτυχου» και του «δίπτυχου» 

προκειμένου να παράσχει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μεγαλύτερες εξουσίες 

ελέγχου όσον αφορά την έγκριση βασικών 

εγγράφων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

και ειδικότερα, αποτελεσματικά μέσα 

προκειμένου να εγγυηθεί τον σεβασμό 
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των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας· 

(με βάση τη συμβολή της Ένωσης των 

Ευρωπαίων Φεντεραλιστών) 

Or. en 

 

Τροπολογία  420 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 β (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 42β. πιστεύει ότι ο Πρόεδρος του 

Eurogroup δεν μπορεί να φέρει ευθύνη 

για την ευρωπαϊκή του δράση εάν κατέχει 

ταυτόχρονα και εθνική εντολή· 

(με βάση τη συμβολή της Ένωσης των 

Ευρωπαίων Φεντεραλιστών) 

Or. en 

 

Τροπολογία  421 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 γ (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 42γ. καλεί το Eurogroup να συμπεριλάβει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην 

παρακολούθηση της εφαρμογής των 

συμβατικών όρων που έχουν συμφωνηθεί 

με τον δικαιούχο της χρηματοδοτικής 

ενίσχυσης που χορηγείται από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας· 

(με βάση τη συμβολή της Ένωσης των 

Ευρωπαίων Φεντεραλιστών) 

Or. en 
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Τροπολογία  422 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. εκφράζει τη λύπη του για τη 

διαπίστωση του Διαμεσολαβητή ότι τα 

περισσότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 

έχουν ακόμη εφαρμόσει δεόντως τους 

κανόνες για την προστασία των μαρτύρων 

δημοσίου συμφέροντος· επισημαίνει ότι 

μέχρι σήμερα μόνο η Επιτροπή, ο 

Διαμεσολαβητής και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο έχουν εγκρίνει τέτοιους κανόνες· 

43. σημειώνει τη διαπίστωση του 

Διαμεσολαβητή ότι ορισμένα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ δεν έχουν ακόμη 

εφαρμόσει δεόντως τους κανόνες για την 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος· επισημαίνει ότι μέχρι 

σήμερα η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ο Διαμεσολαβητής και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν εγκρίνει 

τέτοιους κανόνες· 

Or. en 

Τροπολογία  423 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. εκφράζει τη λύπη του για τη 

διαπίστωση του Διαμεσολαβητή ότι τα 

περισσότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 

έχουν ακόμη εφαρμόσει δεόντως τους 

κανόνες για την προστασία των μαρτύρων 

δημοσίου συμφέροντος· επισημαίνει ότι 

μέχρι σήμερα μόνο η Επιτροπή, ο 

Διαμεσολαβητής και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο έχουν εγκρίνει τέτοιους κανόνες· 

43. εκφράζει τη λύπη του για τη 

διαπίστωση του Διαμεσολαβητή ότι τα 

περισσότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 

έχουν ακόμη εφαρμόσει δεόντως τους 

κανόνες για την προστασία των μαρτύρων 

δημοσίου συμφέροντος· επισημαίνει ότι 

μέχρι σήμερα μόνο η Επιτροπή, ο 

Διαμεσολαβητής και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο έχουν εγκρίνει τέτοιους κανόνες· 

καλεί το Προεδρείο να τροποποιήσει τον 

Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης 

των Υπαλλήλων ώστε να προστατεύει 

καλύτερα τους μάρτυρες δημοσίου 

συμφέροντος μεταξύ των διαπιστευμένων 

κοινοβουλευτικών βοηθών με την 

κωδικοποίηση των βέλτιστων πρακτικών 
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που δεν θα επιτρέπουν απόλυση χωρίς 

επαρκή γραπτή αιτιολόγηση που θα 

συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία· 

(με βάση στοιχεία από την Transparency 

International (Διεθνή Διαφάνεια) και την 

αντίστοιχη σκιώδη συνεδρίαση) 

Or. en 

 

Τροπολογία  424 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. εκφράζει τη λύπη του για τη 

διαπίστωση του Διαμεσολαβητή ότι τα 

περισσότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 

έχουν ακόμη εφαρμόσει δεόντως τους 

κανόνες για την προστασία των μαρτύρων 

δημοσίου συμφέροντος· επισημαίνει ότι 

μέχρι σήμερα μόνο η Επιτροπή, ο 

Διαμεσολαβητής και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο έχουν εγκρίνει τέτοιους 

κανόνες· 

43. αναγνωρίζει ότι οι μάρτυρες δημοσίου 

συμφέροντος μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της 

διαφθοράς και χαιρετίζει την πρόοδο που 

έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα για την 

προστασία τους· εκφράζει τη λύπη του για 

τη διαπίστωση του Διαμεσολαβητή ότι τα 

περισσότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 

έχουν ακόμη εφαρμόσει δεόντως τους 

κανόνες για την προστασία των μαρτύρων 

δημοσίου συμφέροντος· 

Or. en 

Τροπολογία  425 

Constance Le Grip 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. πιστεύει ότι η αποτελεσματική 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος αποτελεί καίριας σημασίας 

όπλο κατά της διαφθοράς και ως εκ τούτου 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

Επιτροπή να εκπονήσει μια οδηγία για την 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

44. πιστεύει ότι η αποτελεσματική 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος αποτελεί καίριας σημασίας 

όπλο κατά της διαφθοράς και ως εκ τούτου 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

Επιτροπή να εκπονήσει ανακοίνωση με 

την οποία θα αξιολογεί τη θέσπιση 
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συμφέροντος, η οποία θα 

συμπεριλαμβάνει ελάχιστα πανευρωπαϊκά 

πρότυπα ασφάλειας· 

ελάχιστων πανευρωπαϊκών προτύπων 

ασφάλειας των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  426 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. πιστεύει ότι η αποτελεσματική 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος αποτελεί καίριας σημασίας 

όπλο κατά της διαφθοράς και ως εκ τούτου 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

Επιτροπή να εκπονήσει μια οδηγία για 

την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος, η οποία θα 

συμπεριλαμβάνει ελάχιστα πανευρωπαϊκά 

πρότυπα ασφάλειας· 

44. πιστεύει ότι η αποτελεσματική 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος αποτελεί καίριας σημασίας 

όπλο κατά της διαφθοράς και καλεί ως εκ 

τούτου τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν την 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος στο αντίστοιχο επίπεδό 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  427 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. πιστεύει ότι η αποτελεσματική 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος αποτελεί καίριας σημασίας 

όπλο κατά της διαφθοράς και ως εκ τούτου 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

Επιτροπή να εκπονήσει μια οδηγία για την 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος, η οποία θα 

συμπεριλαμβάνει ελάχιστα πανευρωπαϊκά 

44. πιστεύει ότι η αποτελεσματική 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος αποτελεί καίριας σημασίας 

όπλο κατά της διαφθοράς και ως εκ τούτου 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

Επιτροπή να εκπονήσει ανακοίνωση για 

τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος με 

βάση την αξιολόγηση των κανόνων σε 

εθνικό επίπεδο, προκειμένου να παράσχει 
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πρότυπα ασφάλειας· ελάχιστους κανόνες για τους μάρτυρες 

δημοσίου συμφέροντος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  428 

Morten Messerschmidt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 – σημείο 1 (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (1) - εκφράζει τη λύπη του για την 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 

αποσύρει ένα κεφάλαιο για τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ από την έκθεση για τη 

διαφθορά στα κράτη μέλη· 

 - υπενθυμίζει την ομιλία της Επιτρόπου 

Malmstrom τον Μάρτιο του 2013 όπου 

αναγνώρισε ότι η διαφθορά εντός της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ αποτελεί 

ζήτημα το οποίο πρέπει να λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη· 

 - καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει 

έκθεση σχετικά με τη διαφθορά στα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εργασίες από την Ομάδα 

Χωρών κατά της Διαφθοράς του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (Greco), ως 

πιθανό εξωτερικό οργανισμό, ο οποίος θα 

ήταν σε θέση να αξιολογήσει 

αντικειμενικά τους κινδύνους διαφθοράς 

στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  429 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 44α. ζητεί από την Επιτροπή να 

εφαρμόζει με αυστηρότητα τα μέτρα 

σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια και τον 

αποκλεισμό στο πλαίσιο των δημόσιων 

συμβάσεων, με κατάλληλους ελέγχους 

προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση, και 

να εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού 

προκειμένου να αποκλείονται εταιρίες σε 

περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, 

ένα μέτρο καίριας σημασίας για την 

προστασία της αξιοπιστίας των θεσμικών 

οργάνων· 

Or. en 

Τροπολογία  430 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 α (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 44α. πιστεύει ότι οι μάρτυρες δημοσίου 

συμφέροντος συχνά υφίστανται διώξεις 

παρά λαμβάνουν υποστήριξη, ακόμη και 

στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή να προτείνει μία τροπολογία 

στον κανονισμό που αφορά την υπηρεσία 

του Διαμεσολαβητή και να προσθέσει 

στις αρμοδιότητές της το να αποτελεί ένα 

σημείο επαφής για τους μάρτυρες 

δημοσίου συμφέροντος που υφίστανται 

κακομεταχείριση· καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει κατάλληλη αύξηση στον 

προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή για 

να επιτρέψει να τεθεί σε εφαρμογή το νέα 

αυτό απαιτητικό καθήκον· 

Or. en 

 

Τροπολογία  431 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των 

κρατών μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  432 

Constance Le Grip 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των 

κρατών μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  433 

Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των 

κρατών μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  434 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των 

κρατών μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  435 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 
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πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των κρατών 

μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα κεφάλαιο 

το οποίο θα αφοσιώνεται στη θέσπιση 

κώδικα δεοντολογίας για τα κόμματα και 

τους εκλογικούς συνασπισμούς που 

συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, 

κώδικας ο οποίος περιλαμβάνει τα 

αδικήματα διαφθοράς εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ ή εντός 

των κρατών μελών ως λόγους 

αποκλεισμού από τις εκλογές για χρονικό 

διάστημα το λιγότερο δύο θητειών 

κατόπιν καταδίκης· πιστεύει ότι θα 

πρέπει επίσης να καθορίζει μέτρα για την 

αναστολή της θητείας των εκλεγμένων 

εκπροσώπων κατά των οποίων έχουν 

ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για 

διαφθορά έως ότου περατωθούν οι εν 

λόγω διαδικασίες· 

Or. es 

 

Τροπολογία  436 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των κρατών 

μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι οι 

ορισμοί υποψηφίων εντός των κομμάτων 

θα πρέπει να διεξάγονται μυστικά, και με 

κατάλληλη συμμετοχή για τα μέλη, και ότι 

τα άτομα που έχουν καταδικαστεί 

οριστικά για διαφθορά εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ ή εντός 

των κρατών μελών θα χάνουν το 

δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για εκλογή 

για μία περίοδο αντίστοιχη προς τη 

σοβαρότητα της παράβασης· 

Or. de 
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Τροπολογία  437 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των κρατών 

μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα που θα 

περιορίζει την πιθανότητα να υποβάλουν 

υποψηφιότητα για αξίωμα τα άτομα που 

έχουν καταδικαστεί για διαφθορά κατά 

των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  438 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των κρατών 

μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα σύμφωνα 

με τον οποίο τα άτομα που έχουν κριθεί 

τελεσίδικα ένοχα για διαφθορά, 

τελεσίδικα, εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των κρατών 

μελών δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να 

υποβάλουν υποψηφιότητα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  439 

Helmut Scholz 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των κρατών 

μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

45. πιστεύει ότι στην τρέχουσα 

αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της 

ΕΕ, έχοντας  υπόψη την οδηγία του 

Συμβουλίου 93/109/ΕΚ της 6ης 

Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες 

άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν 

και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πολίτες 

της Ένωσης που κατοικούν σε ένα 

κράτος μέλος του οποίου δεν είναι 

υπήκοοι, η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει 

την έγκριση κοινών κανόνων όπου θα 

αφαιρείται από πρόσωπα προσωρινά το 

δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν έχουν 

καταδικαστεί σε κράτος μέλος για 

αξιόποινη πράξη διαφθοράς κατά των 

οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· 

Or. de 

 

Τροπολογία  440 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

πρέπει να περιλάβει έναν κανόνα ότι τα 

άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για 

διαφθορά εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των κρατών 

μελών δεν θα μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο 

θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

45. πιστεύει ότι τα πολιτικά κόμματα 

βρίσκονται σε καλύτερη θέση να 

συμβάλουν στον αγώνα κατά της 

διαφθοράς και θα πρέπει, ως εκ τούτου, 

να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στο 

ζήτημα αυτό εξαιρώντας άτομα που έχουν 

κριθεί ένοχα για διαφθορά εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ ή εντός 

των κρατών μελών από τους εκλογικούς 

καταλόγους για τις ευρωπαϊκές εκλογές· 

Or. en 
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Τροπολογία  441 

Constance Le Grip 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. φρονεί ότι στα άτομα που έχουν κριθεί 

ένοχα για διαφθορά στην ΕΕ ή στις 

εταιρίες που διευθύνονται από τα άτομα 

αυτά ή που ανήκουν σε αυτά θα πρέπει, 

για τουλάχιστον τρία έτη, να 

απαγορεύεται να συνάπτουν δημόσιες 

συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

να επωφελούνται από τους 

χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. fr 

Τροπολογία  442 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. φρονεί ότι στα άτομα που έχουν κριθεί 

ένοχα για διαφθορά στην ΕΕ ή στις 

εταιρίες που διευθύνονται από τα άτομα 

αυτά ή που ανήκουν σε αυτά θα πρέπει, 

για τουλάχιστον τρία έτη, να απαγορεύεται 

να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή να επωφελούνται από 

τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ· 

46. φρονεί ότι στα άτομα που έχουν 

καταδικαστεί τελεσίδικα για διαφθορά 

στην ΕΕ ή εταιρίες που διευθύνονται από 

άτομα τα οποία έχουν διαπράξει πράξεις 

διαφθοράς για το όφελος της εταιρείας 

τους και έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα 

για αυτούς τους λόγους θα πρέπει, για 

τουλάχιστον τρία έτη, να απαγορεύεται να 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή να επωφελούνται από 

τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ· 

Or. de 

Τροπολογία  443 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46  
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. φρονεί ότι στα άτομα που έχουν κριθεί 

ένοχα για διαφθορά στην ΕΕ ή στις 

εταιρίες που διευθύνονται από τα άτομα 

αυτά ή που ανήκουν σε αυτά θα πρέπει, για 

τουλάχιστον τρία έτη, να απαγορεύεται να 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή να επωφελούνται από 

τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ· 

46. φρονεί ότι στα άτομα που έχουν κριθεί 

ένοχα για διαφθορά στην ΕΕ ή στις 

εταιρίες που διευθύνονται από τα άτομα 

αυτά ή που ανήκουν σε αυτά θα πρέπει, για 

τουλάχιστον τρία έτη, να απαγορεύεται 

ουσιαστικά από τα να συνάπτουν 

δημόσιες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και να επωφελούνται από τους 

χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ· καλεί 

την Επιτροπή να αναθεωρήσει το 

αναποτελεσματικό της σύστημα 

διαγραφής· εταιρείες οι οποίες έχουν 

αποκλειστεί από το να υποβάλουν 

προσφορές για τα Ταμεία της ΕΕ από την 

Επιτροπή θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται αυτόματα σε 

δημόσιους καταλόγους για την καλύτερη 

προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ και προκειμένου να 

επιτραπεί ο έλεγχος από το ευρύτερο 

κοινό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  444 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. φρονεί ότι στα άτομα που έχουν κριθεί 

ένοχα για διαφθορά στην ΕΕ ή στις 

εταιρίες που διευθύνονται από τα άτομα 

αυτά ή που ανήκουν σε αυτά θα πρέπει, 

για τουλάχιστον τρία έτη, να απαγορεύεται 

να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή να επωφελούνται από 

τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ· 

46. φρονεί ότι στα άτομα ή στις εταιρείες 

στις οποίες τέτοια πρόσωπα ασκούν 

ουσιαστικό έλεγχο και που είναι 

καταδικασμένα για διαφθορά ή για 

κατάχρηση δημόσιων πιστώσεων στην 

ΕΕ θα πρέπει, για τουλάχιστον τρία έτη, να 

απαγορεύεται να συνάπτουν δημόσιες 

συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να 

επωφελούνται από τους χρηματοδοτικούς 

πόρους της ΕΕ· 

Or. fr 
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Τροπολογία  445 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. φρονεί ότι στα άτομα που έχουν κριθεί 

ένοχα για διαφθορά στην ΕΕ ή στις 

εταιρίες που διευθύνονται από τα άτομα 

αυτά ή που ανήκουν σε αυτά θα πρέπει, για 

τουλάχιστον τρία έτη, να απαγορεύεται να 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή να επωφελούνται από 

τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ· 

46. φρονεί ότι στα άτομα που έχουν κριθεί 

τελεσίδικα ένοχα για διαφθορά στην ΕΕ ή 

στις εταιρίες που διευθύνονται από τα 

άτομα αυτά ή που ανήκουν σε αυτά δεν θα 

πρέπει να επιτρέπεται να συνάπτουν 

δημόσιες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή να επωφελούνται από τους 

χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  446 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46α. προτείνει την εφαρμογή ενός 

ευρωπαϊκού κώδικα για την πρόληψη της 

διαφθοράς, ενός διαφανούς συστήματος 

δεικτών για την έκταση της διαφθοράς 

στα κράτη μέλη και την πρόοδο που 

σημειώνεται κατά την εξάλειψη της 

διαφθοράς, καθώς και την εκπόνηση 

ετήσιας συγκριτικής έκθεσης σχετικά με 

την έκταση που έχει λάβει το σημαντικό 

αυτό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Or. es 

 

Τροπολογία  447 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους 

περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης για τις 

οποίες η OLAF έχει επιστήσει την 

προσοχή των κρατών μελών δεν 

οδήγησαν σε καταδίκες από τις εθνικές 

αρχές και με ποιο τρόπο η ποιότητα των 

ερευνών της OLAF θα μπορούσε να 

ενισχυθεί προκειμένου να καταπολεμήσει 

αποτελεσματικά αδικήματα εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  448 

Ingeborg Gräßle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46α. Νέος τίτλος: Περιορισμός της 

ασυλίας στελεχών της ΕΕ σε τρίτες 

χώρες 

Or. de 

 

Τροπολογία  449 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46α. θα ζητήσει μία μελέτη ενός 

μηχανισμού που θα προστατεύει τους 

διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς 

βοηθούς σε περίπτωση που θα καταστούν 

«μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος» όπου 
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υπάρχουν επαρκή και συγκεκριμένα 

στοιχεία διαφθοράς εκ μέρους του 

βουλευτή του· ο εν λόγω μηχανισμός θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδική 

φύση εργασίας ενός βοηθού και να 

δημιουργεί μία ασφαλή μέθοδο 

επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46α. θεωρεί ότι η ασυλία του προσωπικού 

της ΕΕ από ποινικές διαδικασίες στα 

κράτη μέλη, που χρονολογείται εδώ και 

64 έτη, αποτελεί προνόμιο το οποίο έχει 

καταστεί ήδη για μεγάλο χρονικό 

διάστημα παρωχημένο· ζητεί αυτό το 

προνόμιο να περιορίζεται σύμφωνα με το 

Πρωτόκολλο της Συνθήκης στο 

προσωπικό της ΕΕ σε χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. de 

Τροπολογία  451 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46α. θεωρεί ότι μία Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελική Αρχή αποτελεί κύριο 

στοιχείο για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από το 

Συμβούλιο να υποστηρίξει μία συμφωνία 
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για τη θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελικής Αρχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  452 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 β (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46β. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος 

ανταλλαγών πληροφοριών για τις ποινικές 

καταδίκες που θα επιτρέψει την 

ανταλλαγή πληροφοριών για εγκλήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, 

μεταξύ των κρατών μελών και των 

θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· καλεί το Συμβούλιο να 

συμφωνήσει στο ρητό δικαίωμα των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να 

ελέγχουν αυτούς που υποβάλλουν 

προσφορές για δημόσιες συμβάσεις, εάν 

αυτοί ή οι εταιρείες τους έχουν 

καταδικαστεί για διαφθορά· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την οδηγία 

2012/17/ΕΕ σχετικά με ένα καλύτερο 

δίκτυο εθνικών μητρώων εμπορίου και 

επιχειρήσεων των κρατών μελών, και την 

προθυμία της Επιτροπής να εφαρμόσει 

την οδηγία πριν από τα μέσα του 2017 

προκειμένου να επιτρέψει να υπάρξει μία 

καλύτερη ανταλλαγή δικαστικών 

αποφάσεων κατά των προσώπων που 

είναι επικεφαλής σε επιχείρηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  453 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 46 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο σχετικά με τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ στην δεύτερή της 

έκθεση για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στην ΕΕ που θα δημοσιευθεί 

αργότερα εντός του 2016· 

Or. en 

 

Τροπολογία  454 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 δ (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46δ. σημειώνει ότι αφότου κατέστη 

εγκεκριμένο μέλος της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, 

στις 12 Νοεμβρίου 2008, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει συμμετάσχει στον 

μηχανισμό αναθεώρησης που 

προβλέπεται στο πλαίσιο της Σύμβασης, 

ούτε έχει προχωρήσει στο πρώτο μέτρο 

ολοκλήρωσης της αυτοαξιολόγησης του 

τρόπου εφαρμογής των υποχρεώσεών της 

σύμφωνα με τη Σύμβαση· καλεί την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών κατά της 

Διαφθοράς (UNCAC) συμπληρώνοντας 

την αυτοαξιολόγηση του τρόπου με τον 

οποίο εφαρμόζει τις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από τη Σύμβαση και 

συμμετέχοντας στον μηχανισμό 

αξιολόγησης από ομότιμους· 

(βάσει στοιχείων της Transparency 

International – Διεθνής Διαφάνεια) 

Or. en 
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Τροπολογία  455 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 ε (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46ε. υπενθυμίζει την απόφασή του της 

25ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την 

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

αφορά την καταπολέμηση, μέσω του 

ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης 2012/0193(COD) και ζητεί να 

υπάρξει γρήγορη απόφαση σχετικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  456 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έναν 

κανονισμό πλαίσιο που θα αφορά όλους 

τους οργανισμούς της ΕΕ, βάσει του 

οποίου το Κοινοβούλιο θα αποκτήσει 

εξουσίες συναπόφασης όσον αφορά την 

εκλογή και την απόλυση των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου των οργανισμών 

αυτών και ένα άμεσο δικαίωμα να 

υποβάλει ερωτήσεις και να ακούει αυτά τα 

μέλη διοικητικού συμβουλίου· 

47. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έναν 

κανονισμό που θα αφορά όλους τους 

οργανισμούς της ΕΕ, βάσει του οποίου το 

Κοινοβούλιο θα αποκτήσει εξουσίες 

συναπόφασης όσον αφορά την εκλογή και 

την απόλυση των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου των οργανισμών αυτών και 

ένα άμεσο δικαίωμα να υποβάλει 

ερωτήσεις και να ακούει αυτά τα μέλη 

διοικητικού συμβουλίου· 

Or. de 

Τροπολογία  457 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47  
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έναν 

κανονισμό πλαίσιο που θα αφορά όλους 

τους οργανισμούς της ΕΕ, βάσει του 

οποίου το Κοινοβούλιο θα αποκτήσει 

εξουσίες συναπόφασης όσον αφορά την 

εκλογή και την απόλυση των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου των οργανισμών 

αυτών και ένα άμεσο δικαίωμα να 

υποβάλει ερωτήσεις και να ακούει αυτά τα 

μέλη διοικητικού συμβουλίου· 

47. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έναν 

κανονισμό πλαίσιο που θα αφορά όλους 

τους οργανισμούς της ΕΕ, βάσει του 

οποίου το Κοινοβούλιο θα αποκτήσει 

εξουσίες συναπόφασης όσον αφορά τον 

ορισμό και την απόλυση των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου των οργανισμών 

αυτών και ένα άμεσο δικαίωμα να 

υποβάλει ερωτήσεις και να ακούει αυτά τα 

μέλη διοικητικού συμβουλίου· 

Or. en 

Τροπολογία  458 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 α (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 47α. σημειώνει ότι επί του παρόντος, οι 

εμπειρογνώμονες από έναν αριθμό 

οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων, δεν είναι αμειβόμενοι· 

ζητεί όλοι οι εμπειρογνώμονες σε 

ρυθμιστικούς οργανισμούς να αμείβονται 

για την εργασία τους έτσι ώστε να 

καταστεί δυνατή η ανεξαρτησία τους από 

τον τομέα τον οποίο ρυθμίζουν· 

(με βάση τη συμβολή του Corporate 

Europe Observatory (Παρατηρητήριο της 

Ευρώπης των Πολυεθνικών) 

Or. en 

 

Τροπολογία  459 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 β (νέα)  
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 47β. καλεί την EFSA, EMA και ECHA να 

αναθεωρήσουν επειγόντως τις πολιτικές 

τους όσον αφορά την ανεξαρτησία τους, 

έτσι ώστε να εγγυηθούν ρητά την 

αυστηρή ανεξαρτησία τους από τους 

οικονομικούς φορείς τους οποίους 

ρυθμίζουν και να αποφύγουν συγκρούσεις 

συμφερόντων μεταξύ του προσωπικού 

τους και των εμπειρογνωμόνων· 

(με βάση στοιχεία της ALTER-EU) 

Or. en 

 

Τροπολογία  460 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 47α. καλεί ο υποψήφιος για το αξίωμα 

του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας να εμφανιστεί 

ενώπιον των αντίστοιχων επιτροπών και 

να υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  461 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 47β. προτείνει να είναι δυνατόν, ως 

τμήμα της διαδικασίας λογοδοσίας, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση 

να υποβάλλει πρόταση μομφής κατά 

Επιτρόπου σε σχέση με δραστηριότητες 
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διαχείρισης για τις οποίες ο/η Επίτροπος 

είναι υπόλογος· 

Or. es 

 

Τροπολογία  462 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. υποστηρίζει τα εθνικά κοινοβούλια 

που καλούν Επιτρόπους προκειμένου να 

τους υποβάλουν ερωτήσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  463 

Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. υποστηρίζει τα εθνικά κοινοβούλια που 

καλούν Επιτρόπους προκειμένου να τους 

υποβάλουν ερωτήσεις· 

48. υποστηρίζει τα εθνικά κοινοβούλια που 

καλούν Επιτρόπους προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο διάλογος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  464 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. υποστηρίζει τα εθνικά κοινοβούλια που 

καλούν Επιτρόπους προκειμένου να τους 

48. υποστηρίζει τα εθνικά κοινοβούλια που 

καλούν Επιτρόπους· 
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υποβάλουν ερωτήσεις· 

Or. en 

Τροπολογία  465 

Sven Giegold 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 α (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 48α. συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

ενταχθεί στη Σύμπραξη για την Ανοικτή 

Διακυβέρνηση και να προχωρήσει στο 

πλαίσιο αυτό της μάθησης από 

ομότιμους, σε συνολική αξιολόγηση της 

διαφάνειας, της λογοδοσίας και της 

ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της 

ΕΕ, που θα δημοσιευθεί πριν από το 

τέλος του 2017, από κοινού με προτάσεις 

για μεταρρύθμιση· 

(βάσει στοιχείων της Transparency 

International) 

Or. en 

Τροπολογία  466 

Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 48α. υπενθυμίζει ότι η εξουσία για τη 

συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών 

αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των 

κοινοβουλευτικών συστημάτων σε όλο 

τον κόσμο και ότι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομοθετική 

διαδικασία για την έγκριση κανονισμού 

σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των 

πραγμάτων στο άρθρο 226 παράγραφος 3 

της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι, σύμφωνα με την 

αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, το 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
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Επιτροπή θα πρέπει να συμφωνήσουν 

σχετικά με την έγκριση ενός νέου 

κανονισμού· 

Or. es 

 


