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Τροπολογία 1
Andrew Duff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
σταθερή αύξηση των παραβάσεων για 
καθυστερημένη μεταφορά, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 763 περιπτώσεις 
καθυστερημένης μεταφοράς ήταν ανοικτές 
στο τέλος του 2011, αριθμός που 
αντιπροσώπευε 60% αύξηση σε σχέση με 
τα αντίστοιχα στοιχεία για το προηγούμενο 
έτος·

3. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
σταθερή αύξηση των παραβάσεων για 
καθυστερημένη μεταφορά από τα κράτη 
μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι 763 
περιπτώσεις καθυστερημένης μεταφοράς 
ήταν ανοικτές στο τέλος του 2011, αριθμός 
που αντιπροσώπευε 60% αύξηση σε σχέση 
με τα αντίστοιχα στοιχεία για το 
προηγούμενο έτος·

Or. en

Τροπολογία 2
Andrew Duff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a) επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
παρέπεμψε την πρώτη παράβαση για 
καθυστερημένη μεταφορά στο 
Δικαστήριο με το αίτημα για οικονομικές 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 260 (3)
της ΣΛΕΕ στα τέλη του 2011·

Or. en

Τροπολογία 3
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει την εφαρμογή της πρότυπης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ («EU Pilot»), ως 
έναν τρόπο επίλυσης των υπαρχόντων 
προβλημάτων και ταχείας διευθέτησης 
ενδεχομένων παραβάσεων· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει και 
να βελτιώνει τη λειτουργία της·

4. είναι της γνώμης ότι η εφαρμογή της 
πρότυπης πρωτοβουλίας της ΕΕ («EU 
Pilot») θα πρέπει να ενισχυθεί από την 
άποψη των καταγγελλόντων· ζητεί να 
δοθεί πρόσβαση στη βάση δεδομένων,
όπου όλες οι καταγγελίες συλλέγονται, 
προκειμένου να μπορέσει το Κοινοβούλιο 
να επιτελεί τη λειτουργία του για έλεγχο 
του ρόλου της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 4
Andrew Duff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αναφορά αποτελεί το 
κατάλληλο μέσο εκ μέρους των πολιτών, 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και των επιχειρήσεων κατά την
καταγγελία περιπτώσεων μη συμμόρφωσης 
με τη νομοθεσία της ΕΕ από τα 
διαφορετικά επίπεδα των αρχών των 
κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη διαφάνεια των εν εξελίξει 
διαδικασιών επί παραβάσει ενημερώνοντας 
τους πολίτες εγκαίρως και καταλλήλως 
όσον αφορά τη συνέχεια που δίδεται στο 
αίτημά τους·

6. τονίζει ότι οι πολίτες, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και οι επιχειρήσεις 
μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία της ΕΕ από τα διαφορετικά 
επίπεδα των αρχών των κρατών μελών· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
διαφάνεια των εν εξελίξει διαδικασιών επί 
παραβάσει ενημερώνοντας τους πολίτες 
εγκαίρως και καταλλήλως όσον αφορά τη 
συνέχεια που δίδεται στο αίτημά τους·

Or. en


