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Τροπολογία 1
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση 
της διοργανικής συμφωνίας της 
20ής Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες 
πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα 
της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 
(ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1),

Or. en

Τροπολογία 2
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
7ης Μαΐου 2009 σχετικά με τον νέο ρόλο 
και τις νέες αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία 3
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αξιοποιηθεί πλήρως η ενίσχυση της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, μέσω της 
διαδικασίας που οδηγεί στην εκλογή του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και στη διαδικασία ανάληψης 
καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό μια νέα 
πολιτική διάσταση στις ευρωπαϊκές 
εκλογές μέσω της ανάδειξης υποψηφίων 
για το εν λόγω αξίωμα προερχόμενων από 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
αποκαθιστώντας τους δεσμούς με τους 
πολίτες μέσα από τη δυνατότητα που 
τους δίνεται να ψηφίσουν το πρόσωπο 
της επιλογής τους·

διαγράφεται

(Είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στο 
βασικό κείμενο. Επομένως, πρέπει να 
μεταφερθεί από την ενότητα των 
αιτιολογικών σκέψεων στην ενότητα των 
παραγράφων.)

Or. en

Τροπολογία 4
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αξιοποιηθεί πλήρως η ενίσχυση της
δημοκρατικής νομιμοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, μέσω της 
διαδικασίας που οδηγεί στην εκλογή του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
στη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, 
οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
έλλειψης δημοκρατικής νομιμοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συνθήκης
της Λισαβόνας έχουν αποτύχει, και ότι η 
προτεινόμενη διαδικασία που οδηγεί στην 
εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δεν παρέχει περαιτέρω 
αξιοπιστία στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·
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προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό μια νέα 
πολιτική διάσταση στις ευρωπαϊκές 
εκλογές μέσω της ανάδειξης υποψηφίων 
για το εν λόγω αξίωμα προερχόμενων από 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
αποκαθιστώντας τους δεσμούς με τους 
πολίτες μέσα από τη δυνατότητα που 
τους δίνεται να ψηφίσουν το πρόσωπο 
της επιλογής τους·

θεωρεί ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το 
εν λόγω αξίωμα προερχόμενων από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν θα έχει 
ουσιαστικό αντίκτυπο στη συμμετοχή 
των πολιτών στις ευρωπαϊκές εκλογές, 
ενώ θα συνεχιστούν οι προσπάθειες 
προσέλκυσης της συμμετοχής τους σε 
εθνικό επίπεδο με βάση τις εγχώριες 
προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 5
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αξιοποιηθεί πλήρως η ενίσχυση της
δημοκρατικής νομιμοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, μέσω της
διαδικασίας που οδηγεί στην εκλογή του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
στη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσδίδοντας με 
τον τρόπο αυτό μια νέα πολιτική 
διάσταση στις ευρωπαϊκές εκλογές μέσω 
της ανάδειξης υποψηφίων για το εν λόγω 
αξίωμα προερχόμενων από τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και αποκαθιστώντας 
τους δεσμούς με τους πολίτες μέσα από 
τη δυνατότητα που τους δίνεται να 
ψηφίσουν το πρόσωπο της επιλογής τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας αυξάνει τη δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μέσω της ενίσχυσης του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
διαδικασία που οδηγεί στην εκλογή του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
στη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 6
Ashley Fox
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΛΚ δεν 
θα έχει παρουσιάσει τον υποψήφιό του 
έως τις 7 Μαρτίου 2014, ότι το ΕΣΚ 
υποστηρίζει τη μοναδική επιλογή που 
υποβλήθηκε στις αντιπροσωπείες των 
μελών του και ότι, παρομοίως, το ALDE 
σίγασε τις αντικρουόμενες απόψεις 
καταλήγοντας σε έναν μόνο υποψήφιο 
πριν από την ψηφοφορία των μελών του·

Or. en

Τροπολογία 7
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τη Συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκλογές για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν 
προτείνει έναν υποψήφιο για το αξίωμα 
του Προέδρου της Επιτροπής και πρέπει 
να προβαίνει σε σχετικές διαβουλεύσεις 
με το νέο Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 8
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στη
Συνθήκη της Λισαβόνας για την εκλογή 
του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με την πλειοψηφία των μελών 
που το απαρτίζουν·

Or. en

Τροπολογία 9
Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τη δήλωση αριθ. 11 όσον αφορά το 
άρθρο 17, παράγραφοι 6 και 7 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο καλούνται να καθορίσουν με 
κοινή συμφωνία τις λεπτομέρειες της 
διεξαγωγής των διαβουλεύσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 
της ΣΕΕ και να μεριμνήσουν για την 
καλή διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής 
του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 10
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα 
μεγάλα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
βρίσκονται σε διαδικασία παρουσίασης 
των υποψηφίων τους για το αξίωμα του 
Προέδρου της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 11
Jo Leinen, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προτού 
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έναν υποψήφιο για το αξίωμα του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των 
ευρωπαϊκών εκλογών και να προβαίνει 
στις δέουσες διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 12
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκλεγμένος
Πρόεδρος της νέας Επιτροπής πρέπει να 
κάνει πλήρη χρήση των προνομίων που 
του ανατίθενται από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και να λάβει όλα τα κατάλληλα 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της 
νέας Επιτροπής πρέπει να λάβει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
λειτουργία της επόμενης Επιτροπής παρά 
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μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική λειτουργία της επόμενης 
Επιτροπής παρά το μέγεθός της, το οποίο, 
λόγω των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, δεν πρόκειται να μειωθεί, 
όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας·

το μέγεθός της, το οποίο, λόγω των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
δεν πρόκειται να μειωθεί, όπως 
προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 13
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας της 
Επιτροπής στο Κοινοβούλιο μέσω του 
ετήσιου και του πολυετούς 
προγραμματισμού της Ένωσης καθώς 
και μέσα από τη δημιουργία συμμετρίας 
μεταξύ των πλειοψηφιών που 
απαιτούνται για την εκλογή του 
Προέδρου της Επιτροπής και για την 
πρόταση μομφής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 14
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας της 
Επιτροπής στο Κοινοβούλιο μέσω του 
ετήσιου και του πολυετούς 
προγραμματισμού της Ένωσης καθώς και 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας της 
Επιτροπής στο Κοινοβούλιο μέσω του 
ετήσιου και του πολυετούς 
προγραμματισμού της Ένωσης·
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μέσα από τη δημιουργία συμμετρίας 
μεταξύ των πλειοψηφιών που 
απαιτούνται για την εκλογή του 
Προέδρου της Επιτροπής και για την 
πρόταση μομφής·

Or. en

Τροπολογία 15
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως 
ρυθμιστή του θεματολογίου για 
νομοθετικά θέματα και ότι πρέπει να 
εφαρμοστεί πλήρως η αρχή σύμφωνα με 
την οποία το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν ισότιμο ρόλο σε 
νομοθετικά θέματα, η οποία 
κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αναγνωριστεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου 
ως ρυθμιστή του θεματολογίου για 
νομοθετικά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 16
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 36 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ζητά 
τακτικά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όσον αφορά τις κύριες 
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πτυχές και τις βασικές επιλογές της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας και της κοινής 
πολιτικής ασφαλείας και άμυνας, και 
ενημερώνει το εν λόγω θεσμικό όργανο 
για την εξέλιξη των πολιτικών αυτών· 
επιπλέον, ο Ύπατος Εκπρόσωπος μεριμνά 
ώστε οι απόψεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 17
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δήλωση 
της Ύπατης Εκπροσώπου για την 
πολιτική λογοδοσία [1], την οποία 
υπέβαλε κατόπιν της έκδοσης απόφασης 
του Συμβουλίου για την ΕΥΕΔ, ορίζεται 
ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος αναθεωρεί και, 
εάν χρειάζεται, προτείνει προσαρμογή 
των ισχυουσών [2] διατάξεων περί της 
πρόσβασης των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στα διαβαθμισμένα 
έγγραφα και τις πληροφορίες στον τομέα 
της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας·

[1] ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.

[2] Διοργανική συμφωνία της 20ής 
Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόσβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες 
πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα 
της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΕ 
C 298 της 30.11.2002, σ. 1).

Or. en



PE527.972v01-00 12/64 AM\1016465EL.doc

EL

Τροπολογία 18
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 218 παράγραφος 10 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το 
Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται 
αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης και 
σύναψης διεθνών συμφωνιών, ενώ η εν 
λόγω διάταξη ισχύει επίσης για 
συμφωνίες που αφορούν την κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 19
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
δημοκρατική νομιμοποίηση, η 
ανεξαρτησία και ο πολιτικός ρόλος της 
Επιτροπής μέσα από την αμεσότερη 
σύνδεση της επιλογής των ψηφοφόρων με 
την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής·

1. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
δημοκρατική νομιμοποίηση και η 
ανεξαρτησία της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 20
Elmar Brok
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Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
δημοκρατική νομιμοποίηση, η 
ανεξαρτησία και ο πολιτικός ρόλος της 
Επιτροπής μέσα από την αμεσότερη 
σύνδεση της επιλογής των ψηφοφόρων με 
την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής·

1. αναφέρει ότι η νέα διαδικασία 
σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής εκλέγεται από το ΕΚ και το 
γεγονός ότι αυτό συνδέεται με την επιλογή 
των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές 
εκλογές, θα ενισχύσουν τη δημοκρατική 
νομιμοποίηση και τον πολιτικό ρόλο της 
Επιτροπής και εντείνουν τη σημασία των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 21
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
δημοκρατική νομιμοποίηση, η 
ανεξαρτησία και ο πολιτικός ρόλος της 
Επιτροπής μέσα από την αμεσότερη 
σύνδεση της επιλογής των ψηφοφόρων με 
την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής·

1. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
δημοκρατική νομιμοποίηση, η 
ανεξαρτησία και ο πολιτικός ρόλος της 
Επιτροπής μέσα από την αμεσότερη 
σύνδεση της επιλογής των ψηφοφόρων 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με την εκλογή του 
Προέδρου της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 22
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες για ενίσχυση της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρει η 
Συνθήκη της Λισαβόνας, μεταξύ άλλων 
μέσω της ανάδειξης υποψηφίων για το 
αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα, προσδίδοντας με τον τρόπο 
αυτό μια νέα πολιτική διάσταση στις 
ευρωπαϊκές εκλογές και συνδέοντας 
περαιτέρω την ψήφο των πολιτών με την 
εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 23
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
άμεσης εκλογής·

διαγράφεται

Or. en

(Αιτιολόγηση: Η πρόταση για άμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 
αβάσιμη από νομικής άποψης λόγω της έλλειψης δημοκρατικής νομιμοποίησης, άρρηκτα 

συνδεδεμένης με την έννοια του ευρωπαίου πολίτη η οποία έννοια δεν υφίσταται καθαυτή. Η 
πρόταση είναι επίσης αντίθετη προς το Σύνταγμα αρκετών κρατών μελών.)
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Τροπολογία 24
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
άμεσης εκλογής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
άμεσης εκλογής·

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
επιλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 26
Elmar Brok
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο

2. ζητεί επιτακτικά από τον επόμενο 
Πρόεδρο της Επιτροπής να εξετάσει τον 
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εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
άμεσης εκλογής·

τρόπο με τον οποίον η σύνθεση, η δομή 
και οι πολιτικές προτεραιότητες μπορούν 
να συμβάλουν στην ενίσχυση των 
πολιτικών που σχεδιάζονται με γνώμονα 
τον πολίτη·

Or. en

Τροπολογία 27
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
άμεσης εκλογής·

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
εκλογής της Επιτροπής και του Προέδρου 
της προκειμένου να ενισχυθεί η 
δημοκρατική νομιμοποίηση της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 28
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
άμεσης εκλογής·

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής, 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής μέσω της 
ορθής ανάληψης των κοινοβουλευτικών 
καθηκόντων·

Or. en
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Τροπολογία 29
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
άμεσης εκλογής·

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη 
Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο 
εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμοποίηση της Επιτροπής·

Or. pl

Τροπολογία 30
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι απαιτούνται ρυθμίσεις 
ώστε να διασφαλιστεί ότι Πρόεδρος της 
Επιτροπής θα εκλέγεται πρόσωπο που 
ανήκει στους εκλεγμένους βουλευτές του 
ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 31
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναβεβαιώνει ότι όλα τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα πρέπει να ορίσουν τους 
υποψηφίους τους για το αξίωμα του 
Προέδρου της Επιτροπής εντός εύλογης 
προθεσμίας πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

3. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που έχουν 
αποφασίσει να επιλέξουν τους υποψηφίους 
τους για το αξίωμα του Προέδρου της 
Επιτροπής ενδέχεται να μην τους έχουν 
επιλέξει εντός εύλογης προθεσμίας πριν 
από την προγραμματισμένη ημερομηνία 
των ευρωπαϊκών εκλογών· αποδοκιμάζει 
επίσης το γεγονός ότι κάποια άλλα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν 
επιλέξει να χρίσουν αντί να εκλέξουν τους 
υποψήφιούς τους·

Or. en

Τροπολογία 32
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναμένει από τους υποψηφίους για το 
αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές, 
διανέμοντας και προωθώντας σε όλα τα 
κράτη μέλη το πολιτικό πρόγραμμα του 
ευρωπαϊκού πολιτικού τους κόμματος·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 33
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναμένει από τους υποψηφίους για το 
αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές, 
διανέμοντας και προωθώντας σε όλα τα 
κράτη μέλη το πολιτικό πρόγραμμα του 
ευρωπαϊκού πολιτικού τους κόμματος·

4. αναμένει από τους υποψηφίους για το 
αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής να 
διαδραματίσουν σημαντικά μικρότερο
ρόλο στην εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές 
εκλογές σε σχέση με τις προσδοκίες που 
εκφράζονται, εξαιτίας της περιορισμένης 
προβολής τους σε όλα τα κράτη μέλη και 
της έλλειψης αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 34
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναμένει από τους υποψηφίους για το 
αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές, 
διανέμοντας και προωθώντας σε όλα τα 
κράτη μέλη το πολιτικό πρόγραμμα του 
ευρωπαϊκού πολιτικού τους κόμματος·

4. αναμένει από τους υποψηφίους για το 
αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές, 
διανέμοντας και προωθώντας σε όλα τα 
κράτη μέλη το πολιτικό τους πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 35
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του 
προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσει, 
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διασαφηνίσει, εγκαίρως και πριν από τις 
εκλογές, με ποιο τρόπο σκοπεύει να 
τιμήσει την επιλογή των ευρωπαίων 
πολιτών ως προς τον διορισμό του 
Προέδρου της Επιτροπής, στο πλαίσιο 
διαβουλεύσεων που θα διεξαχθούν μεταξύ 
του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με τη δήλωση 11 
που προσαρτάται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας·

από κοινού με το Κοινοβούλιο, τις 
λεπτομέρειες των διαβουλεύσεων που θα 
διεξαχθούν πριν προταθεί ο υποψήφιος 
για την Προεδρία της Επιτροπής, όπως 
προβλέπεται στη δήλωση 11 που 
προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 36
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασαφηνίσει, 
εγκαίρως και πριν από τις εκλογές, με ποιο 
τρόπο σκοπεύει να τιμήσει την επιλογή 
των ευρωπαίων πολιτών ως προς τον 
διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής, 
στο πλαίσιο διαβουλεύσεων που θα 
διεξαχθούν μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
τη δήλωση 11 που προσαρτάται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

5. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασαφηνίσει, 
εγκαίρως και πριν από τις εκλογές, με ποιο 
τρόπο θα λάβει υπόψη τις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρότασή 
του για υποψήφιο για το αξίωμα του 
Προέδρου της Επιτροπής, στο πλαίσιο 
διαβουλεύσεων που θα διεξαχθούν μεταξύ 
του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με τη δήλωση 11 
που προσαρτάται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας·

Or. fr

Τροπολογία 37
Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί το Συμβούλιο να θέσει σε 
εφαρμογή τη δήλωση αριθ. 11 όσον 
αφορά το άρθρο 17, παράγραφοι 6 και 7 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθορίζοντας από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις λεπτομέρειες 
της διεξαγωγής των διαβουλεύσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 
της ΣΕΕ και μεριμνώντας για την καλή 
διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 38
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί ορισμένα από τα μέλη της 
επόμενης Επιτροπής να επιλέγονται 
μεταξύ των πρόσφατα εκλεγμένων 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να εξετάζουν δεόντως τις 
ψήφους των συμπολιτών τους όταν 
προτείνουν προσωπικότητες ως μέλη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 39
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί ορισμένα από τα μέλη της 
επόμενης Επιτροπής να επιλέγονται 
μεταξύ των πρόσφατα εκλεγμένων 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να εξετάζουν δεόντως τις 
ψήφους των συμπολιτών τους όταν 
προτείνουν προσωπικότητες ως μέλη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να επιλέξουν 
τα πλέον κατάλληλα άτομα ως μέλη της 
επόμενης Επιτροπής, ανεξάρτητα από το 
εάν πρόκειται για πρόσφατα εκλεγμένους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή όχι· προτείνει, επιπλέον, να 
χρησιμοποιούνται ως μοναδικό κριτήριο 
τα προσόντα, και όχι άλλοι εξωγενείς 
παράγοντες, κατά την επιλογή των 
μελλοντικών Επιτρόπων·

Or. en

Τροπολογία 40
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί ορισμένα από τα μέλη της 
επόμενης Επιτροπής να επιλέγονται μεταξύ 
των πρόσφατα εκλεγμένων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
εξετάζουν δεόντως τις ψήφους των 
συμπολιτών τους όταν προτείνουν 
προσωπικότητες ως μέλη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

6. ζητεί ορισμένα από τα μέλη της 
επόμενης Επιτροπής να επιλέγονται μεταξύ 
των πρόσφατα εκλεγμένων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 41
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί ορισμένα από τα μέλη της 
επόμενης Επιτροπής να επιλέγονται μεταξύ 
των πρόσφατα εκλεγμένων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
εξετάζουν δεόντως τις ψήφους των 
συμπολιτών τους όταν προτείνουν 
προσωπικότητες ως μέλη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

6. ζητεί όσο γίνεται περισσότερα από τα 
μέλη της επόμενης Επιτροπής να 
επιλέγονται μεταξύ των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
εξετάζουν δεόντως τις ψήφους των 
συμπολιτών τους όταν προτείνουν 
προσωπικότητες ως μέλη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 42
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί ορισμένα από τα μέλη της 
επόμενης Επιτροπής να επιλέγονται μεταξύ 
των πρόσφατα εκλεγμένων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
εξετάζουν δεόντως τις ψήφους των 
συμπολιτών τους όταν προτείνουν 
προσωπικότητες ως μέλη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

6. θεωρεί ότι ορισμένα από τα μέλη της 
επόμενης Επιτροπής πρέπει να επιλέγονται 
μεταξύ των εκλεγμένων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
εξετάζουν δεόντως τις ψήφους των 
συμπολιτών τους όταν προτείνουν 
προσωπικότητες ως μέλη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 43
Indrek Tarand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί ορισμένα από τα μέλη της 6. ζητεί ορισμένα από τα μέλη της 
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επόμενης Επιτροπής να επιλέγονται μεταξύ 
των πρόσφατα εκλεγμένων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
εξετάζουν δεόντως τις ψήφους των 
συμπολιτών τους όταν προτείνουν 
προσωπικότητες ως μέλη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

επόμενης Επιτροπής να επιλέγονται μεταξύ 
των πρόσφατα εκλεγμένων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να
εξετάζουν δεόντως τις ψήφους των 
συμπολιτών τους όταν προτείνουν 
προσωπικότητες ως μέλη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν μια διαφανέστερη 
διαδικασία κατά τον ορισμό των 
υποψηφίων για το αξίωμα του 
Επιτρόπου, μέσω της ενίσχυσης του 
ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων·

Or. en

Τροπολογία 44
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να υποβάλουν από έναν 
κατάλογο με τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους για το αξίωμα του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον εκλεγμένο Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιλέξει έναν από τους 
υποψηφίους τού εν λόγω καταλόγου· 
προτρέπει τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιμείνει στο αίτημά του 
προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
ώστε ο κατάλογος των υποψηφίων για το 
αξίωμα του Επιτρόπου να του δίνει τη 
δυνατότητα να διασφαλίσει 
ισορροπημένη σύνθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ως προς το φύλο·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 45
Tadeusz Ross, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka, József Szájer, Manfred Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να υποβάλουν από έναν 
κατάλογο με τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους για το αξίωμα του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον εκλεγμένο Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιλέξει έναν από τους 
υποψηφίους τού εν λόγω καταλόγου· 
προτρέπει τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιμείνει στο αίτημά του 
προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
ώστε ο κατάλογος των υποψηφίων για το 
αξίωμα του Επιτρόπου να του δίνει τη 
δυνατότητα να διασφαλίσει 
ισορροπημένη σύνθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ως προς το φύλο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 46
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 

7. προτείνει ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της 
Επιτροπής να επιμείνει στο αίτημά του 
προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
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επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να υποβάλουν από έναν 
κατάλογο με τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους για το αξίωμα του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον εκλεγμένο Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιλέξει έναν από τους 
υποψηφίους τού εν λόγω καταλόγου· 
προτρέπει τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιμείνει στο αίτημά του 
προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
ώστε ο κατάλογος των υποψηφίων για το 
αξίωμα του Επιτρόπου να του δίνει τη 
δυνατότητα να διασφαλίσει ισορροπημένη 
σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 
προς το φύλο·

ώστε οι υποψήφιοι για το αξίωμα του 
Επιτρόπου να του δίνουν τη δυνατότητα να 
διασφαλίσει ισορροπημένη σύνθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το φύλο·

Or. fr

Τροπολογία 47
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να υποβάλουν από έναν 
κατάλογο με τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους για το αξίωμα του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον εκλεγμένο Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιλέξει έναν από τους 
υποψηφίους τού εν λόγω καταλόγου·
προτρέπει τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιμείνει στο αίτημά του 
προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
ώστε ο κατάλογος των υποψηφίων για το 
αξίωμα του Επιτρόπου να του δίνει τη 
δυνατότητα να διασφαλίσει ισορροπημένη 

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· προτρέπει τον νεοεκλεγέντα 
Πρόεδρο της Επιτροπής να επιμείνει στο 
αίτημά του προς τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών ώστε ο κατάλογος των 
υποψηφίων για το αξίωμα του Επιτρόπου 
να του δίνει τη δυνατότητα να διασφαλίσει 
ισορροπημένη σύνθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ως προς το φύλο·
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σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 
προς το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 48
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να υποβάλουν από έναν 
κατάλογο με τουλάχιστον τρεις
υποψηφίους για το αξίωμα του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον εκλεγμένο Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιλέξει έναν από τους 
υποψηφίους τού εν λόγω καταλόγου· 
προτρέπει τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της 
Επιτροπής να επιμείνει στο αίτημά του 
προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
ώστε ο κατάλογος των υποψηφίων για το 
αξίωμα του Επιτρόπου να του δίνει τη 
δυνατότητα να διασφαλίσει ισορροπημένη 
σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 
προς το φύλο·

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να υποβάλουν προτάσεις
υποψηφίων που να διασφαλίζουν την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φίλων, 
με γνώμονα τα αποτελέσματα των 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
προτρέπει τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της 
Επιτροπής να διασφαλίσει ισορροπημένη 
σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 
προς το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 49
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να υποβάλουν από έναν 
κατάλογο με τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους για το αξίωμα του Ευρωπαίου 
Επιτρόπου, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
εκλεγμένο Πρόεδρο της Επιτροπής να 
επιλέξει έναν από τους υποψηφίους τού εν 
λόγω καταλόγου· προτρέπει τον 
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής να 
επιμείνει στο αίτημά του προς τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών ώστε ο 
κατάλογος των υποψηφίων για το αξίωμα 
του Επιτρόπου να του δίνει τη δυνατότητα 
να διασφαλίσει ισορροπημένη σύνθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το 
φύλο·

7. κρίνει ότι ο εκλεγείς Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να υποβάλουν από έναν 
κατάλογο με τρεις υποψηφίους για το 
αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου, 
δίνοντας τη δυνατότητα στον εκλεγέντα
Πρόεδρο να επιλέξει έναν από τους 
υποψηφίους τού εν λόγω καταλόγου· 
προτρέπει τον εκλεγέντα Πρόεδρο να 
επιμείνει στο αίτημά του προς τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών ώστε ο 
κατάλογος των υποψηφίων για το αξίωμα 
του Επιτρόπου να του/της δίνει τη 
δυνατότητα να διασφαλίσει ισορροπημένη 
σύνθεση του σώματος των Επιτρόπων 
και να απορρίπτει οποιαδήποτε 
υποψηφιότητα ατόμων που δεν διαθέτουν 
γενικές ικανότητες, δεν είναι 
προσηλωμένοι στην ευρωπαϊκή ιδέα ή 
δεν παρέχουν πλήρη εχέγγυα 
ανεξαρτησίας·

Or. en

Τροπολογία 50
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να υποβάλουν από έναν 
κατάλογο με τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους για το αξίωμα του Ευρωπαίου 

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της 
Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με 
μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
επιλογής των υπόλοιπων μελών της 
Επιτροπής· καλεί την κυβέρνηση κάθε 
κράτους μέλους να προτείνει
περισσότερους του ενός υποψηφίους για 
το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου, 
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Επιτρόπου, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
εκλεγμένο Πρόεδρο της Επιτροπής να 
επιλέξει έναν από τους υποψηφίους τού εν 
λόγω καταλόγου· προτρέπει τον 
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής να 
επιμείνει στο αίτημά του προς τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών ώστε ο 
κατάλογος των υποψηφίων για το αξίωμα 
του Επιτρόπου να του δίνει τη δυνατότητα 
να διασφαλίσει ισορροπημένη σύνθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το 
φύλο·

δίνοντας τη δυνατότητα στον εκλεγμένο 
Πρόεδρο της Επιτροπής να επιλέξει έναν 
από τους υποψηφίους· καλεί τον 
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής να 
εξασφαλίσει τη συμμετοχή συγκεκριμένου 
ποσοστού γυναικών στη σύνθεση της 
επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επιμένοντας μεταξύ άλλων στο αίτημά του 
προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
ώστε ο κατάλογος των υποψηφίων για το 
αξίωμα του Επιτρόπου να διασφαλίζει
ισορροπημένη σύνθεση ως προς το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 51
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. κρίνει ότι, σε συνέχεια της πολιτικής 
συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη 
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
11 και 12 Δεκεμβρίου 2013 και μετά την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της, 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με τον 
αριθμό των μελών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, πρέπει να προβλεφθούν 
πρόσθετα μέτρα για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Επιτροπής, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος διορισμού ενός Επιτρόπου 
ανά κράτος μέλος·

8. κρίνει ότι η πολιτική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 11 και 12 
Δεκεμβρίου 2013, μετά την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της, 22ας Μαΐου 
2013, σχετικά με τον αριθμό των μελών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν επιτρέπει
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 52
Andrew Duff
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. κρίνει ότι, σε συνέχεια της πολιτικής 
συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη 
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
11 και 12 Δεκεμβρίου 2013 και μετά την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της, 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με τον 
αριθμό των μελών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, πρέπει να προβλεφθούν 
πρόσθετα μέτρα για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Επιτροπής, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος διορισμού ενός Επιτρόπου 
ανά κράτος μέλος·

8. κρίνει ότι, σε συνέχεια της πολιτικής 
συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη 
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
11 και 12 Δεκεμβρίου 2013 και μετά την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της, 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με τον 
αριθμό των μελών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, πρέπει να προβλεφθούν 
πρόσθετα μέτρα για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του 
διορισμού Επιτρόπων άνευ 
χαρτοφυλακίου, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος διορισμού ενός Επιτρόπου 
ανά κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 53
Indrek Tarand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. κρίνει ότι, σε συνέχεια της πολιτικής 
συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη 
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
11 και 12 Δεκεμβρίου 2013 και μετά την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της, 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με τον 
αριθμό των μελών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, πρέπει να προβλεφθούν 
πρόσθετα μέτρα για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Επιτροπής, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος διορισμού ενός Επιτρόπου 
ανά κράτος μέλος·

8. κρίνει ότι, σε συνέχεια της πολιτικής 
συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη 
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
11 και 12 Δεκεμβρίου 2013 και μετά την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της, 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με τον 
αριθμό των μελών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, πρέπει να προβλεφθούν 
πρόσθετα μέτρα για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Επιτροπής, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος διορισμού ενός Επιτρόπου 
ανά κράτος μέλος·

ζητεί από το Συμβούλιο να περιορίσει στα 
15 άτομα τον αριθμό των Επιτρόπων· οι 
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θέσεις θα καλύπτονται από τα κράτη 
μέλη εκ περιτροπής και με αλφαβητική 
σειρά·

Or. en

Τροπολογία 54
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος εκ περιτροπής των 
Επιτρόπων με χαρτοφυλάκιο και των 
Επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 
σχετική σταθερότητα στον αριθμό και 
στο περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων και 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σωστά 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των 
ιδιαιτεροτήτων και των συμφερόντων του 
συνόλου των κρατών μελών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής· πιστεύει ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Επίτροποι χωρίς 
χαρτοφυλάκιο πρέπει να συμμετέχουν 
πλήρως στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να αναλαμβάνουν 
καθήκοντα εκπροσώπησης για την 
Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 55
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος εκ περιτροπής των 
Επιτρόπων με χαρτοφυλάκιο και των 
Επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 
σχετική σταθερότητα στον αριθμό και 
στο περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων και 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σωστά 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των 
ιδιαιτεροτήτων και των συμφερόντων του 
συνόλου των κρατών μελών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής· πιστεύει ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Επίτροποι χωρίς 
χαρτοφυλάκιο πρέπει να συμμετέχουν 
πλήρως στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να αναλαμβάνουν 
καθήκοντα εκπροσώπησης για την 
Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 56
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος εκ περιτροπής των 
Επιτρόπων με χαρτοφυλάκιο και των 
Επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σχετική 
σταθερότητα στον αριθμό και στο 
περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων και 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σωστά 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των 

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων 
εντός της Επιτροπής, με τη συμμετοχή 
διάφορων Επιτρόπων, επικεφαλής των 
οποίων θα μπορούσε να είναι ένας εκ των 
αντιπροέδρων της Επιτροπής, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σχετική 
σταθερότητα στον αριθμό και στο 
περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων που 
αφορούν πολιτικές ύψιστης 
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ιδιαιτεροτήτων και των συμφερόντων του 
συνόλου των κρατών μελών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής· πιστεύει ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Επίτροποι χωρίς 
χαρτοφυλάκιο πρέπει να συμμετέχουν 
πλήρως στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να αναλαμβάνουν 
καθήκοντα εκπροσώπησης για την 
Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

προτεραιότητας και διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα σωστά ισορροπημένη 
εκπροσώπηση των ιδιαιτεροτήτων και των 
συμφερόντων του συνόλου των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 57
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος εκ περιτροπής των 
Επιτρόπων με χαρτοφυλάκιο και των 
Επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 
σχετική σταθερότητα στον αριθμό και 
στο περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων και
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σωστά 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των 
ιδιαιτεροτήτων και των συμφερόντων του 
συνόλου των κρατών μελών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής· πιστεύει ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Επίτροποι χωρίς 
χαρτοφυλάκιο πρέπει να συμμετέχουν 
πλήρως στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να αναλαμβάνουν 
καθήκοντα εκπροσώπησης για την 
Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος αντιπροέδρων της Επιτροπής 
οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη 
διαχείριση μεγάλων θεματικών ομάδων 
και για τον συντονισμό του έργου της 
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 58
Tadeusz Ross, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka, József Szájer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος εκ περιτροπής των 
Επιτρόπων με χαρτοφυλάκιο και των 
Επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 
σχετική σταθερότητα στον αριθμό και στο 
περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων και 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σωστά 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των 
ιδιαιτεροτήτων και των συμφερόντων του 
συνόλου των κρατών μελών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής· πιστεύει ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Επίτροποι χωρίς 
χαρτοφυλάκιο πρέπει να συμμετέχουν 
πλήρως στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να αναλαμβάνουν 
καθήκοντα εκπροσώπησης για την 
Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η σύνθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής πρέπει να εξασφαλίζει
σταθερότητα στον αριθμό και στο 
περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων και να 
διασφαλίζει ταυτόχρονα εκπροσώπηση 
των ιδιαιτεροτήτων και των συμφερόντων 
του συνόλου των κρατών μελών ώστε να 
επιτυγχάνεται ισορροπία στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 59
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος εκ περιτροπής των 
Επιτρόπων με χαρτοφυλάκιο και των 

9. θεωρεί ότι το άρθρο 17 παράγραφος 5 
της ΣΕΕ, σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός 
των Επιτρόπων αντιστοιχεί στα δύο τρίτα 
του αριθμού των κρατών μελών, καθώς 
και το άρθρο 244 της ΣΛΕΕ σχετικά με 
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Επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 
σχετική σταθερότητα στον αριθμό και 
στο περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων και 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σωστά 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των 
ιδιαιτεροτήτων και των συμφερόντων του 
συνόλου των κρατών μελών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής· πιστεύει ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Επίτροποι χωρίς 
χαρτοφυλάκιο πρέπει να συμμετέχουν 
πλήρως στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να αναλαμβάνουν 
καθήκοντα εκπροσώπησης για την 
Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

το σύστημα εναλλαγής των Επιτρόπων, 
πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως, και 
ζητεί ως εκ τούτου την επανεξέταση της 
απόφασης του Συμβουλίου της 
22ας Μαΐου 2013 με σκοπό την 
κατάργηση της αρχής του ενός 
Επιτρόπου ανά κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 60
Elmar Brok
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος εκ περιτροπής των Επιτρόπων 
με χαρτοφυλάκιο και των Επιτρόπων άνευ 
χαρτοφυλακίου, διασφαλίζοντας με τον 
τρόπο αυτό σχετική σταθερότητα στον 
αριθμό και στο περιεχόμενο των 
χαρτοφυλακίων και διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα σωστά ισορροπημένη 
εκπροσώπηση των ιδιαιτεροτήτων και των 
συμφερόντων του συνόλου των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής· πιστεύει ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Επίτροποι χωρίς χαρτοφυλάκιο 
πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και να 
αναλαμβάνουν καθήκοντα εκπροσώπησης 
για την Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος εκ περιτροπής των Επιτρόπων 
με χαρτοφυλάκιο και των Επιτρόπων άνευ 
χαρτοφυλακίου, διασφαλίζοντας με τον 
τρόπο αυτό σχετική σταθερότητα στον 
αριθμό και στο περιεχόμενο των 
χαρτοφυλακίων και διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα σωστά ισορροπημένη 
εκπροσώπηση των ιδιαιτεροτήτων και των 
συμφερόντων του συνόλου των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής· πιστεύει ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Επίτροποι χωρίς χαρτοφυλάκιο 
πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και να 
αναλαμβάνουν καθήκοντα εκπροσώπησης 
για την Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ο 
Πρόεδρος πρέπει να κάνει χρήση του 
δικαιώματός του να προβαίνει σε 
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ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των Επιτρόπων με χαρτοφυλάκιο και των 
Επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου·

Or. en

Τροπολογία 61
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. ζητεί από την προσεχή Συνέλευση να 
επανεξετάσει το ζήτημα του μεγέθους της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 62
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 της συμφωνίας-πλαισίου για 
τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ο 
υποψήφιος για την Προεδρία της 
Επιτροπής πρέπει να κληθεί να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από 
τον διορισμό του από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, τις πολιτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη θητεία του, συνοδευόμενες 
από μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων, 
προτού το Κοινοβούλιο εκλέξει τον 
προτεινόμενο υποψήφιο για την Προεδρία 
της Επιτροπής·

10. τονίζει ότι, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 της συμφωνίας-πλαισίου για 
τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ο 
υποψήφιος για την Προεδρία της 
Επιτροπής πρέπει να κληθεί να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από 
τον διορισμό του από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, τις πολιτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη θητεία του, συνοδευόμενες 
από μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων, 
περιλαμβανομένου του καθορισμού των 
χαρτοφυλακίων του επόμενου σώματος 
των Επιτρόπων, προτού το Κοινοβούλιο 
εκλέξει τον προτεινόμενο υποψήφιο για 
την Προεδρία της Επιτροπής·



AM\1016465EL.doc 37/64 PE527.972v01-00

EL
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Τροπολογία 63
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η πλειοψηφία 
που απαιτείται επί του παρόντος για 
πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, 
δυνάμει του άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, πρέπει 
να απλοποιηθεί ώστε να απαιτείται μόνο 
πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η πλειοψηφία 
που απαιτείται επί του παρόντος για 
πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, 
δυνάμει του άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, πρέπει 
να απλοποιηθεί ώστε να απαιτείται μόνο 
πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
βάσει της υποχρεωτικής υποβολής 
έμμεσης πρότασης μομφής, η οποία 
οδηγεί στην εκλογή νέου Προέδρου·

Or. en

Τροπολογία 64
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η πλειοψηφία 
που απαιτείται επί του παρόντος για 
πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, 
δυνάμει του άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, πρέπει 
να απλοποιηθεί ώστε να απαιτείται μόνο 
πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η πλειοψηφία 
που απαιτείται επί του παρόντος για 
πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, 
δυνάμει του άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, πρέπει 
να απλοποιηθεί·

Or. fr
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Τροπολογία 65
Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η πλειοψηφία
που απαιτείται επί του παρόντος για 
πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, 
δυνάμει του άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, πρέπει 
να απλοποιηθεί ώστε να απαιτείται μόνο 
πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η Συνέλευση 
πρέπει να εξετάσει το ζήτημα της 
πλειοψηφίας που απαιτείται για πρόταση 
μομφής κατά της Επιτροπής, δυνάμει του 
άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να περιοριστεί 
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η εύρυθμη 
λειτουργία των θεσμικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 66
Jo Leinen, David Martin, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η πλειοψηφία
που απαιτείται επί του παρόντος για 
πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, 
δυνάμει του άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, πρέπει 
να απλοποιηθεί ώστε να απαιτείται μόνο 
πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η Συνέλευση 
πρέπει να εξετάσει το ζήτημα της 
πλειοψηφίας που απαιτείται για πρόταση 
μομφής κατά της Επιτροπής, δυνάμει του 
άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να περιοριστεί 
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η εύρυθμη 
λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Εν 
προκειμένω, κρίνεται σκόπιμο να 
εξεταστεί η θέσπιση διαδικασίας έμμεσης 
απαλλαγής·

Or. en
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Τροπολογία 67
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η πλειοψηφία 
που απαιτείται επί του παρόντος για 
πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, 
δυνάμει του άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, πρέπει 
να απλοποιηθεί ώστε να απαιτείται μόνο 
πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η πλειοψηφία 
που απαιτείται επί του παρόντος για 
πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, 
δυνάμει του άρθρου 234 της ΣΛΕΕ, πρέπει 
να μειωθεί ώστε να απαιτείται μόνο 
πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 68
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από τη 
συλλογική ευθύνη του σώματος των 
Επιτρόπων για τις πράξεις της 
Επιτροπής, κάθε Επίτροπος μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνος για τις πράξεις της 
Γενικής Διεύθυνσής του·

Or. en

Τροπολογία 69
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι η επιδίωξη για 
αποτελεσματικότητα δεν πρέπει να 
συνεπάγεται χειρότερη ποιότητα της 
νομοθεσίας ή ακύρωση των στόχων του 
Κοινοβουλίου·

14. τονίζει ότι η επιδίωξη για 
αποτελεσματικότητα δεν πρέπει να 
συνεπάγεται χειρότερη ποιότητα της 
νομοθεσίας ή ακύρωση των στόχων του 
Κοινοβουλίου· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα 
μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη θέσπιση νομοθεσίας η 
οποία είναι ορθά σχεδιασμένη και 
ανταποκρίνεται σε σαφώς 
προσδιορισμένες ανάγκες, με 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία και σεβασμό προς την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 70
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι η επιδίωξη για 
αποτελεσματικότητα δεν πρέπει να 
συνεπάγεται χειρότερη ποιότητα της 
νομοθεσίας ή ακύρωση των στόχων του 
Κοινοβουλίου·

14. τονίζει ότι η επιδίωξη για 
αποτελεσματικότητα δεν πρέπει να 
συνεπάγεται χειρότερη ποιότητα της 
νομοθεσίας ή ακύρωση των στόχων του 
Κοινοβουλίου· η επιδίωξη της 
αποτελεσματικότητας πρέπει να 
συνδέεται με την τήρηση κατάλληλων 
νομοθετικών προτύπων και τη συνεχή 
επιδίωξη των στόχων του Κοινοβουλίου·

Or. pl

Τροπολογία 71
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η πρόκληση για διαφάνεια 
είναι διαρκώς παρούσα και κοινή για όλα 
τα θεσμικά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 
σε πρώτη ανάγνωση· σημειώνει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει προσπαθήσει να 
ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή με την 
έγκριση των νέων άρθρων 70 και 70α του 
Κανονισμού του·

15. παραδέχεται ότι τίθεται ως πρόκληση 
να καταστούν πιο διαφανείς οι συμφωνίες
σε πρώτη ανάγνωση· σημειώνει ότι το 
Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε στην 
πρόκληση αυτή με την έγκριση των νέων 
άρθρων 70 και 70α του Κανονισμού του·

Or. en

Τροπολογία 72
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η πρόκληση για διαφάνεια 
είναι διαρκώς παρούσα και κοινή για όλα 
τα θεσμικά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών
σε πρώτη ανάγνωση· σημειώνει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει προσπαθήσει να 
ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή με την 
έγκριση των νέων άρθρων 70 και 70α του 
Κανονισμού του·

15. τονίζει ότι η πρόκληση για διαφάνεια 
είναι διαρκώς παρούσα και κοινή για όλα 
τα θεσμικά όργανα, ιδίως όσον αφορά τις 
συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση· 
σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο έχει 
προσπαθήσει να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση αυτή με την έγκριση των νέων 
άρθρων 70 και 70α του Κανονισμού του·

Or. en

Τροπολογία 73
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
τα προβλήματα που εξακολουθούν να 
υφίστανται όσον αφορά την εφαρμογή της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ιδίως 
στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) και της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και 
όσον αφορά την ευθυγράμμιση των 
πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα με την 
ιεραρχία των κανόνων δικαίου της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και γενικά όσον 
αφορά τη συνεχιζόμενη «ασυμμετρία» ως 
προς τη διαφάνεια της συμμετοχής της 
Επιτροπής στις προπαρασκευαστικές 
εργασίες των δύο κλάδων της νομοθετικής 
εξουσίας· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τη σημασία προσαρμογής των μεθόδων 
εργασίας του Συμβουλίου, ώστε οι 
εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου να έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν σε ορισμένες 
από τις συνόδους του, όταν κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται δεόντως σύμφωνα με την 
αρχή που ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα 
συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη 
πίστει·

16. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
τα προβλήματα που εξακολουθούν να 
υφίστανται όσον αφορά την εφαρμογή της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ιδίως 
στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ), της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) και του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
(«Πρόγραμμα της Στοκχόλμης»), καθώς 
και όσον αφορά την ευθυγράμμιση των 
πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα με την 
ιεραρχία των κανόνων δικαίου της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και γενικά όσον 
αφορά τη συνεχιζόμενη «ασυμμετρία» ως 
προς τη διαφάνεια της συμμετοχής της 
Επιτροπής στις προπαρασκευαστικές 
εργασίες των δύο κλάδων της νομοθετικής 
εξουσίας· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τη σημασία προσαρμογής των μεθόδων 
εργασίας του Συμβουλίου, ώστε οι 
εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου να έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν σε ορισμένες 
από τις συνόδους του, όταν κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται δεόντως σύμφωνα με την 
αρχή που ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα 
συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη 
πίστει·

Or. en

Τροπολογία 74
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, ενώ η Επιτροπή επισήμως 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
απαντώντας εντός 3 μηνών στα αιτήματα 
του Κοινοβουλίου για νομοθετικές 

διαγράφεται
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πρωτοβουλίες, δεν προτείνει πάντοτε 
πραγματική και ουσιαστική 
παρακολούθηση αυτών·

Or. en

Τροπολογία 75
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. αναγνωρίζει την έλλειψη διαφάνειας 
έναντι του Κοινοβουλίου όταν η Επιτροπή 
ενεργεί υπό την ιδιότητα του μέλους της 
Τρόικας, και επιμένει εν προκειμένω ότι η 
λογοδοσία της Επιτροπής πρέπει να 
βελτιωθεί·

Or. en

Τροπολογία 76
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, κατά την επόμενη αναθεώρηση 
των Συνθηκών, να αναγνωριστεί πλήρως 
το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας 
του Κοινοβουλίου, καθιστώντας 
υποχρεωτική για την Επιτροπή την 
παρακολούθηση όλων των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
υποβάλλονται από το Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 77
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, κατά την επόμενη αναθεώρηση 
των Συνθηκών, να αναγνωριστεί πλήρως 
το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας 
του Κοινοβουλίου, καθιστώντας 
υποχρεωτική για την Επιτροπή την 
παρακολούθηση όλων των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
υποβάλλονται από το Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ·

20. ζητεί από την επόμενη Συνέλευση να 
χορηγήσει στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το δικαίωμα να λαμβάνουν 
νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή
αποφασίζει να μην προβεί στην 
παρακολούθηση ενός επίσημου 
αιτήματος για νομοθετική πρωτοβουλία 
που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 225 
της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 78
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, κατά την επόμενη αναθεώρηση 
των Συνθηκών, να αναγνωριστεί πλήρως 
το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας 
του Κοινοβουλίου, καθιστώντας 
υποχρεωτική για την Επιτροπή την 
παρακολούθηση όλων των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
υποβάλλονται από το Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ·

20. ζητεί, κατά την επόμενη αναθεώρηση 
των Συνθηκών, να αναγνωριστεί πλήρως 
το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας 
του Κοινοβουλίου, καθιστώντας 
υποχρεωτική για την Επιτροπή την 
παρακολούθηση όλων των αιτημάτων που 
υποβάλλονται από το Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ μέσω 
της υποβολής νομοθετικής πρωτοβουλίας 
εντός κατάλληλης προθεσμίας·

Or. en
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Τροπολογία 79
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, κατά την επόμενη αναθεώρηση 
των Συνθηκών, να αναγνωριστεί πλήρως 
το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας 
του Κοινοβουλίου, καθιστώντας 
υποχρεωτική για την Επιτροπή την 
παρακολούθηση όλων των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
υποβάλλονται από το Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ·

20. ζητεί, σε μελλοντική αναθεώρηση των 
Συνθηκών, να αναγνωριστεί πλήρως το 
δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας του 
Κοινοβουλίου, καθιστώντας υποχρεωτική 
για την Επιτροπή την παρακολούθηση
όλων των αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που υποβάλλονται από το 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 225 
της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 80
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι, κατά την επόμενη 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η εξουσία 
της Επιτροπής να αποσύρει νομοθετικές 
προτάσεις πρέπει να περιοριστεί στις 
περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, μετά την 
έγκριση τη θέσης του Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο 
συμφωνεί ότι η πρόταση δεν είναι πλέον 
αιτιολογημένη λόγω αλλαγής των 
συνθηκών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 81
Ashley Fox
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι, κατά την επόμενη 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η εξουσία 
της Επιτροπής να αποσύρει νομοθετικές 
προτάσεις πρέπει να περιοριστεί στις 
περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, μετά την 
έγκριση τη θέσης του Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο 
συμφωνεί ότι η πρόταση δεν είναι πλέον 
αιτιολογημένη λόγω αλλαγής των 
συνθηκών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 82
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι, κατά την επόμενη 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η εξουσία της 
Επιτροπής να αποσύρει νομοθετικές 
προτάσεις πρέπει να περιοριστεί στις 
περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, μετά την 
έγκριση τη θέσης του Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο 
συμφωνεί ότι η πρόταση δεν είναι πλέον 
αιτιολογημένη λόγω αλλαγής των 
συνθηκών·

21. θεωρεί ότι, κατά την επόμενη 
αναθεώρηση των Συνθηκών, η εξουσία της 
Επιτροπής να αποσύρει νομοθετικές 
προτάσεις πρέπει να ασκείται πιο συχνά 
εάν η πρόταση δεν είναι πλέον 
αιτιολογημένη λόγω αλλαγής των 
περιστάσεων·

Or. en

(Αιτιολόγηση: Η εν λόγω πρόταση περιορίζει την Επιτροπή, το μοναδικό θεσμικό όργανο που 
διαθέτει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, και συγκεκριμένα την εξουσία της να 

αποσύρει προτάσεις της, κάτι το οποίο είναι αντίθετο προς τις Συνθήκες.)
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Τροπολογία 83
József Szájer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
κατάλληλης διάκρισης ανάμεσα στα 
ουσιαστικά στοιχεία μιας νομοθετικής 
πράξης, η οποία πρέπει να καθορίζεται
από τη νομοθετική αρχή στην ίδια τη 
νομοθετική πράξη, και στα διάφορα μη 
ουσιώδη στοιχεία, κυρίως τεχνικού 
χαρακτήρα, που συνδέονται με τη 
νομοθετική πράξη και τα οποία θα πρέπει 
να διευθετούνται με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις·

22. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
κατάλληλης διάκρισης ανάμεσα στα 
ουσιαστικά στοιχεία μιας νομοθετικής 
πράξης, σχετικά με τα οποία μπορεί να 
αποφασίζει μόνο η νομοθετική αρχή στην 
ίδια τη νομοθετική πράξη, και τα μη 
ουσιώδη στοιχεία, κυρίως τεχνικού 
χαρακτήρα, που μπορούν να 
τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 84
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει τη σημασία της επιλογής 
ανάμεσα σε κατ’ εξουσιοδότηση και σε 
εκτελεστικές πράξεις, από την άποψη της 
διασφάλισης των προνομίων του 
Κοινοβουλίου, και επαναλαμβάνει το 
αίτημά του προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμφωνήσουν με το 
Κοινοβούλιο στον ορισμό των κριτηρίων
εφαρμογής των άρθρων 290 και 291 της 
ΣΛΕΕ·

23. τονίζει τη σημασία της επιλογής 
ανάμεσα σε κατ’ εξουσιοδότηση και σε 
εκτελεστικές πράξεις, από την άποψη της 
ασφάλειας δικαίου, και επαναλαμβάνει το 
αίτημά του προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμφωνήσουν με το 
Κοινοβούλιο στον ορισμό ενός κριτηρίου 
για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 
της ΣΛΕΕ, με γνώμονα τις νομικές 
αναγκαιότητες και όχι τις πολιτικές 
προσδοκίες στον εν λόγω τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 85
József Szájer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει τη σημασία της επιλογής 
ανάμεσα σε κατ’ εξουσιοδότηση και σε 
εκτελεστικές πράξεις, από την άποψη της 
διασφάλισης των προνομίων του 
Κοινοβουλίου, και επαναλαμβάνει το 
αίτημά του προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμφωνήσουν με το 
Κοινοβούλιο στον ορισμό των κριτηρίων 
εφαρμογής των άρθρων 290 και 291 της 
ΣΛΕΕ·

23. τονίζει τη σημασία της επιλογής 
ανάμεσα σε κατ’ εξουσιοδότηση και σε 
εκτελεστικές πράξεις, από την άποψη της 
τήρησης των απαιτήσεων της Συνθήκης 
και της διασφάλισης των προνομίων του 
Κοινοβουλίου, και επαναλαμβάνει το 
αίτημά του προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμφωνήσουν με το 
Κοινοβούλιο στην εφαρμογή των 
κριτηρίων που αφορούν τη χρήση των 
άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 86
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει τη σημασία της επιλογής 
ανάμεσα σε κατ’ εξουσιοδότηση και σε 
εκτελεστικές πράξεις, από την άποψη της 
διασφάλισης των προνομίων του 
Κοινοβουλίου, και επαναλαμβάνει το 
αίτημά του προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμφωνήσουν με το 
Κοινοβούλιο στον ορισμό των κριτηρίων 
εφαρμογής των άρθρων 290 και 291 της 
ΣΛΕΕ·

23. κατανοεί ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις μπορούν να αποτελέσουν ένα 
ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο·
τονίζει τη σημασία της επιλογής ανάμεσα 
σε κατ’ εξουσιοδότηση και σε 
εκτελεστικές πράξεις, από την άποψη της 
διασφάλισης των προνομίων του 
Κοινοβουλίου σε σχέση με τη θέσπιση 
κανόνων, και επαναλαμβάνει το αίτημά 
του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο στον 
ορισμό των κριτηρίων εφαρμογής των 
άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ, ούτως 
ώστε οι εκτελεστικές πράξεις να μην 
χρησιμοποιούνται σε αντικατάσταση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων·
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Or. en

Τροπολογία 87
József Szájer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να σεβαστεί τη 
συμφωνία-πλαίσιο όσον αφορά την 
πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων του 
Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις των 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, 
αποτρέποντας τη συγχώνευσή τους με τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών 
επιτροπολογίας·

25. ζητεί από την Επιτροπή να σεβαστεί τη 
συμφωνία-πλαίσιο όσον αφορά την 
πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων του 
Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις των 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, 
αποτρέποντας την αντιμετώπισή τους ως 
επιτροπών «επιτροπολογίας» εφόσον 
συζητούν άλλα θέματα εκτός των 
εκτελεστικών μέτρων κατά την έννοια 
του κανονισμού αριθ. 182/2011·

Or. en

Τροπολογία 88
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να μην 
προβαίνει σε επιλογή της νομικής βάσης 
με καταχρηστικό τρόπο επιδιώκοντας να 
περιορίσει αθέμιτα τον ρόλο και τα 
προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως στην 
περίπτωση του κανονισμού για τον 
Frontex·

Or. en
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Τροπολογία 89
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. σημειώνει ότι, με την απόρριψη της 
συμφωνίας SWIFT, το Κοινοβούλιο έκανε 
για πρώτη φορά χρήση των 
νεοαποκτηθέντων προνομίων του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Gerald Häfner, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. σημειώνει ότι, με την απόρριψη της 
συμφωνίας SWIFT, το Κοινοβούλιο έκανε 
για πρώτη φορά χρήση των 
νεοαποκτηθέντων προνομίων του·

26. σημειώνει ότι, με την απόρριψη των 
συμφωνιών SWIFT και ACTA, το 
Κοινοβούλιο έκανε χρήση των 
νεοαποκτηθέντων προνομίων του·

Or. en

Τροπολογία 91
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπογραμμίζει ότι, δυνάμει του 
άρθρου 18 της ΣΕΕ, το αρμόδιο πρόσωπο 
ΥΕ/ΑΠ είναι επιφορτισμένο να μεριμνά 
για τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ· υπογραμμίζει, επίσης, ότι σύμφωνα 
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με το άρθρο 17 και το άρθρο 36 της ΣΕΕ, 
το αρμόδιο πρόσωπο ΥΕ/ΑΠ υποχρεούται 
να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι 
του Κοινοβουλίου όπως αυτές απορρέουν 
από τη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 92
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί επιτακτικά να υπάρχει πλήρης 
και ακριβής ενημέρωση του Κοινοβουλίου
σε όλα τα στάδια των διαδικασιών για τη 
σύναψη διεθνών συμφωνιών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο θα είναι 
σε θέση να λαμβάνει την τελική του 
απόφαση με πλήρη γνώση του θέματος·

27. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
ότι η Επιτροπή προβαίνει στην εκ των 
προτέρων ενημέρωση του Κοινοβουλίου
όσον αφορά την πρόθεσή της να 
ξεκινήσει διεθνείς διαπραγματεύσεις, ότι 
το Κοινοβούλιο είναι πραγματικά σε θέση 
να εκφέρει εμπεριστατωμένη γνώμη 
σχετικά με τις διαπραγματευτικές εντολές 
καθώς και ότι η γνώμη του Κοινοβουλίου 
λαμβάνεται υπόψη· επιμένει ότι οι 
διεθνείς συμφωνίες πρέπει να περιέχουν 
τους δέοντες όρους ώστε να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 21 της 
ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 93
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί επιτακτικά να υπάρχει πλήρης και 
ακριβής ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε 

27. ζητεί επιτακτικά, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, να 
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όλα τα στάδια των διαδικασιών για τη 
σύναψη διεθνών συμφωνιών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο θα είναι 
σε θέση να λαμβάνει την τελική του 
απόφαση με πλήρη γνώση του θέματος·

υπάρχει άμεση, πλήρης και ακριβής 
ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια των διαδικασιών για τη σύναψη 
διεθνών συμφωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 
που συνάπτονται στον τομέα της 
ΚΕΠΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να λαμβάνει 
την τελική του απόφαση με πλήρη γνώση 
του θέματος· τονίζει ότι για να μπορεί η εν 
λόγω διάταξη να έχει ουσιαστικό νόημα, 
τα μέλη των σχετικών επιτροπών πρέπει 
να έχουν πρόσβαση στις 
διαπραγματευτικές εντολές καθώς και σε 
άλλα συναφή με τις διαπραγματεύσεις 
έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 94
Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο συμμετοχής μελών του 
Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις 
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνών 
συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 95
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί 28. ζητεί επιτακτικά να υπάρχει πλήρης
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ότι το Κοινοβούλιο είναι πραγματικά σε 
θέση να εκφέρει εμπεριστατωμένη γνώμη 
σχετικά με τις διαπραγματευτικές 
εντολές·

και ακριβής ενημέρωση του Κοινοβουλίου 
σε όλα τα στάδια των διαδικασιών 
σύναψης διεθνών συμφωνιών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων της 
Ένωσης υπό τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις και διαδικασίες, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο είναι σε 
θέση να λαμβάνει την τελική του 
απόφαση με πλήρη γνώση του θέματος·

Or. en

Τροπολογία 96
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. παράλληλα με την αρχή σύμφωνα με 
την οποία η έγκριση του Κοινοβουλίου για 
τις διεθνείς συμφωνίες δεν μπορεί να 
υπόκειται σε όρους, το Κοινοβούλιο 
δικαιούται να διατυπώνει συστάσεις ως 
προς την πραγματική εφαρμογή των 
συμφωνιών. Για τον σκοπό αυτόν, ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση 
στο Κοινοβούλιο, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, σχετικά με την εφαρμογή 
των διεθνών συμφωνιών, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την εφαρμογή των ρητρών 
περί ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
άλλων όρων των συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 97
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. υπενθυμίζει την ανάγκη αποφυγής 
της προσωρινής εφαρμογής διεθνών 
συμφωνιών προτού το Κοινοβούλιο δώσει 
την έγκρισή του, εκτός εάν το 
Κοινοβούλιο συμφωνήσει να χορηγήσει 
εξαίρεση· υπογραμμίζει ότι οι κανόνες 
που απαιτούνται για την εσωτερική 
εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών δεν 
μπορούν να εγκρίνονται μόνον από το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο της απόφασής του 
για τη σύναψη της συμφωνίας, και ότι 
πρέπει να τηρούνται πλήρως οι δέουσες 
νομοθετικές διαδικασίες που 
προβλέπονται από τις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 98
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την ΥΕ/ΑΠ να συμβάλει, σε 
συνάρτηση με τη δήλωση για την 
πολιτική λογοδοσία, στη συστηματική εκ 
των προτέρων διαβούλευση με το 
Κοινοβούλιο σχετικά με νέα στρατηγικά 
έγγραφα, έγγραφα πολιτικής και εντολές·

Or. en

Τροπολογία 99
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. επιμένει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει 
να συμμετέχει στις αποφάσεις περί 
αναστολής ή καταγγελίας των διεθνών 
συμφωνιών, για τη σύναψη των οποίων 
απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 100
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. ζητεί, σε συνάρτηση με τη δέσμευση 
που ανέλαβε η ΥΕ/ΑΠ στο πλαίσιο της 
δήλωσης για την πολιτική λογοδοσία, την 
άμεση ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη σύναψη 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας, σχετικά με την πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου στις διαβαθμισμένες 
πληροφορίες του Συμβουλίου και της 
ΕΥΕΔ στον τομέα της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 101
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29γ. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
υποβολή πολιτικών εκθέσεων από τις 
αντιπροσωπείες της Ένωσης προς 
κατόχους νευραλγικών θέσεων στο 
Κοινοβούλιο υπό καθεστώς ρυθμιζόμενης 
πρόσβασης·

Or. en

Τροπολογία 102
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29δ. ζητεί τη θέσπιση ενός τετραμερούς 
μνημονίου συνεννόησης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής και της 
ΕΥΕΔ για την εξασφάλιση συνεκτικής και 
αποτελεσματικής ενημέρωσης όσον 
αφορά τις εξωτερικές σχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 103
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. τονίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
επίτευξη διοργανικών συμφωνιών σχετικά 
με τον ετήσιο και πολυετή 
προγραμματισμό της Ένωσης· εφιστά την 

30. τονίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
επίτευξη διοργανικών συμφωνιών σχετικά 
με τον ετήσιο και πολυετή 
προγραμματισμό της Ένωσης· εφιστά την 
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προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην 
κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας της Επιτροπής και τονίζει τη 
σημασία της διασφάλισης ενός 
ρεαλιστικού και αξιόπιστου 
προγραμματισμού ο οποίος να μπορεί να 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά και να 
αποτελεί τη βάση για διοργανικό 
προγραμματισμό·

προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε 
πρώιμο στάδιο της κατάρτισης του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας της 
Επιτροπής και τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ενός ρεαλιστικού και 
αξιόπιστου προγραμματισμού ο οποίος να 
μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και 
να αποτελεί τη βάση για διοργανικό 
προγραμματισμό· εν προκειμένω, το 
Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο κατάρτισης και παρουσίασης 
του δικού του πολυετούς 
προγραμματισμού, στην αρχή της 
κοινοβουλευτικής περιόδου, ο οποίος να 
αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
με την Επιτροπή·

εκτιμά ότι, για την ενίσχυση της 
πολιτικής ευθύνης της Επιτροπής έναντι 
του Κοινοβουλίου, θα μπορούσε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο διενέργειας 
ενδιάμεσης αξιολόγησης των συνολικών 
επιτευγμάτων της Επιτροπής κατά τη 
θητεία της· τυχόν αρνητική αξιολόγηση 
μπορεί να οδηγεί, μεταξύ άλλων, σε 
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των μελών της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 104
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. τονίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
επίτευξη διοργανικών συμφωνιών σχετικά 
με τον ετήσιο και πολυετή 
προγραμματισμό της Ένωσης· εφιστά την 
προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής του 

30. τονίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
επίτευξη διοργανικών συμφωνιών σχετικά
με τον ετήσιο και πολυετή 
προγραμματισμό της Ένωσης· εφιστά την 
προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής τόσο 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην 
κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας της Επιτροπής και τονίζει τη 
σημασία της διασφάλισης ενός 
ρεαλιστικού και αξιόπιστου 
προγραμματισμού ο οποίος να μπορεί να 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά και να 
αποτελεί τη βάση για διοργανικό 
προγραμματισμό·

του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου 
στην κατάρτιση του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας της Επιτροπής και 
τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ενός 
ρεαλιστικού και αξιόπιστου 
προγραμματισμού ο οποίος να μπορεί να 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά και να 
αποτελεί τη βάση για διοργανικό 
προγραμματισμό·

Or. en

Τροπολογία 105
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. τονίζει ότι, με βάση το άρθρο 48 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ, το Κοινοβούλιο 
έχει αρμοδιότητα να προβαίνει σε 
τροποποιήσεις της Συνθήκης, και θα 
κάνει χρήση του εν λόγω δικαιώματος για 
να εισαγάγει νέες ιδέες σχετικά με το 
μέλλον και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 106
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τον 
διάλογο και την πρόσβαση στις 
πληροφορίες δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για πιο διεξοδικό 
κοινοβουλευτικό έλεγχο των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής, 

33. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τον 
διάλογο και την πρόσβαση στις 
πληροφορίες δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για πιο διεξοδικό 
κοινοβουλευτικό έλεγχο των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής, 
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διασφαλίζοντας ότι το Κοινοβούλιο 
αντιμετωπίζεται από την Επιτροπή επί 
ίσοις όροις με το Συμβούλιο Υπουργών·

συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην 
επί ίσοις όροις αντιμετώπιση του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
Υπουργών από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 107
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι συγκεκριμένες διατάξεις 
της ισχύουσας συμφωνίας-πλαίσιο 
μπορούν να βελτιωθούν· εισηγείται την 
έγκριση, εκ μέρους του απερχόμενου 
Κοινοβουλίου, της γενικής γραμμής και
των διαπραγματευτικών προτεραιοτήτων 
για την περαιτέρω διαπραγμάτευση της 
συμφωνίας-πλαίσιο, ώστε οι εν λόγω 
προτάσεις να μπορούν να εξεταστούν από 
το επόμενο Κοινοβούλιο·

34. σημειώνει ότι συγκεκριμένες διατάξεις 
της ισχύουσας συμφωνίας-πλαίσιο 
μπορούν να βελτιωθούν·

Or. en

Τροπολογία 108
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι συγκεκριμένες διατάξεις 
της ισχύουσας συμφωνίας-πλαίσιο 
μπορούν να βελτιωθούν· εισηγείται την 
έγκριση, εκ μέρους του απερχόμενου 
Κοινοβουλίου, της γενικής γραμμής και 
των διαπραγματευτικών προτεραιοτήτων 
για την περαιτέρω διαπραγμάτευση της 
συμφωνίας-πλαίσιο, ώστε οι εν λόγω 

34. σημειώνει ότι συγκεκριμένες διατάξεις 
της ισχύουσας συμφωνίας-πλαίσιο πρέπει 
να συνεχίσουν να εφαρμόζονται· 
εισηγείται την έγκριση, εκ μέρους του 
απερχόμενου Κοινοβουλίου, της γενικής 
γραμμής, ώστε οι εν λόγω προτάσεις να 
μπορούν να εξεταστούν από το επόμενο 
Κοινοβούλιο·
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προτάσεις να μπορούν να εξεταστούν από 
το επόμενο Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 109
Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. ζητεί τη σύναψη διοργανικής 
συμφωνίας με σκοπό την ενίσχυση του 
ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και 
ειδικότερα για να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην 
κατάρτιση και την έγκριση της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης, των 
κατευθυντήριων γραμμών οικονομικών 
πολιτικής και απασχόλησης και των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 110
Elmar Brok

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπενθυμίζει ότι μια σειρά από τεχνικά
ζητήματα, όπως οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, τα εκτελεστικά μέτρα, η εκτίμηση 
επιπτώσεων, η επεξεργασία των 
νομοθετικών πρωτοβουλιών και των 
κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, χρειάζονται 
ενημέρωση ενόψει της εμπειρίας που 
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

36. υπενθυμίζει ότι μια σειρά από 
ζητήματα, όπως οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, τα εκτελεστικά μέτρα, η εκτίμηση 
επιπτώσεων, η επεξεργασία των 
νομοθετικών πρωτοβουλιών και των 
κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, χρειάζονται 
ενημέρωση ενόψει της εμπειρίας που 
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·
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Or. en

Τροπολογία 111
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί το Συμβούλιο Υπουργών να 
εκφράσει τη θέση του όσον αφορά τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε μια τριμερή 
συμφωνία με το Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή, με στόχο την επίτευξη 
περαιτέρω προόδου στα τεχνικά ζητήματα 
που αναφέρονται ήδη στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας,
στη διμερή συμφωνία μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
Υπουργών και, εν μέρει, στη συμφωνία-
πλαίσιο·

38. καλεί το Συμβούλιο Υπουργών να 
εκφράσει τη θέση του όσον αφορά τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε μια τριμερή 
συμφωνία με το Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή, με στόχο την επίτευξη 
περαιτέρω προόδου στα τεχνικά ζητήματα 
που αναφέρονται ήδη στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 112
Elmar Brok
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί το Συμβούλιο Υπουργών να 
εκφράσει τη θέση του όσον αφορά τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε μια τριμερή 
συμφωνία με το Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή, με στόχο την επίτευξη 
περαιτέρω προόδου στα τεχνικά ζητήματα 
που αναφέρονται ήδη στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, 
στη διμερή συμφωνία μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
Υπουργών και, εν μέρει, στη συμφωνία-
πλαίσιο·

38. καλεί το Συμβούλιο Υπουργών να 
εκφράσει τη θέση του όσον αφορά τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε μια τριμερή 
συμφωνία με το Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή, με στόχο την επίτευξη 
περαιτέρω προόδου στα ζητήματα που 
αναφέρονται ήδη στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας·
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Or. en

Τροπολογία 113
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. θεωρεί ότι, με την επιφύλαξη της 
σύναψης τριμερούς συμφωνίας μεταξύ 
του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου, τα ζητήματα που συνδέονται 
αποκλειστικά με τις σχέσεις ανάμεσα στο 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπής πρέπει να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν 
αντικείμενο διμερούς συμφωνίας-πλαίσιο· 
τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα 
συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από όσα 
μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της 
ισχύουσας συμφωνίας-πλαισίου·

39. θεωρεί ότι τα ζητήματα που συνδέονται 
αποκλειστικά με τις σχέσεις ανάμεσα στο 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπής πρέπει να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν 
αντικείμενο διμερούς συμφωνίας-πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 114
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. θεωρεί ότι μία από τις σοβαρότερες 
προκλήσεις έναντι του συνταγματικού 
πλαισίου της Συνθήκης της Λισαβόνας 
είναι ότι η διακυβερνητικότητα μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την «ενωσιακή μέθοδο», 
με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του 
ρόλου του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής προς όφελος των θεσμικών 
οργάνων που εκπροσωπούν τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών·
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Τροπολογία 115
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. ζητεί την εφαρμογή του άρθρου 15 
σημείο 6 στοιχείο δ) της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο 
προβλέπει ότι ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσιάζει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση μετά 
από κάθε σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου· προτείνει ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
προετοιμάζει, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις συνόδους 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 116
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39β. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και το Συμβούλιο να συμπληρώσουν τον 
εσωτερικό κανονισμό τους, κατόπιν 
γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με κανόνες που θα 
προβλέπουν τους όρους υπό τους οποίους 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 
Συμβούλιο λαμβάνουν τον λόγο ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 230 εδάφιο 3 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·
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