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Τροπολογία 1
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση κανονισμού
 Αιτιολογική σκέψη  9 α (νέα)

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

9a) Η εξεταστική επιτροπή οφείλει να 
σέβεται στο ακέραιο τα δικαιώματα των 
προσώπων που καλεί σε μαρτυρία 
σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. el

Τροπολογία 2
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

(12) Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα πορίσματα μιας 
εξεταστικής επιτροπής θα στηρίζονται σε 
στοιχεία με αποδεικτική αξία, πρέπει 
επίσης να έχει το δικαίωμα να κλητεύει 
οποιοδήποτε πρόσωπο διαμένει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένων 
υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού των 
οργάνων της Ένωσης ή των κρατών 
μελών, ως μάρτυρα ο οποίος πρέπει να 
υποχρεούται να απαντήσει στις ερωτήσεις 
που θα του τεθούν πρόθυμα, πλήρως και 
ειλικρινώς· επιπλέον, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι και το λοιπό 
προσωπικό της Ένωσης θα μπορούν να 
συμμορφωθούν με αυτήν την υποχρέωση, 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι θεωρείται ότι 
εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 
17 και 19 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 
259/68, και το άρθρο 11 του καθεστώτος 
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στον 
ίδιο κανονισμό, να ανταποκρίνονται στην 
κλήτευση της επιτροπής, να προσέρχονται 
για να εξεταστούν ως μάρτυρες και να 
υποβάλλουν υπομνήματα και να 
καταθέτουν αποδεικτικά στοιχεία 
αυτοπροσώπως.

(12) Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα πορίσματα μιας 
εξεταστικής επιτροπής θα στηρίζονται σε 
στοιχεία με αποδεικτική αξία, πρέπει 
επίσης να έχει το δικαίωμα να κλητεύει 
οποιοδήποτε πρόσωπο διαμένει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένων 
υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού των 
οργάνων της Ένωσης ή των κρατών 
μελών, ως μάρτυρα ο οποίος πρέπει να 
υποχρεούται να απαντήσει στις ερωτήσεις 
που θα του τεθούν πρόθυμα, πλήρως και 
ειλικρινώς· επιπλέον, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι και το λοιπό 
προσωπικό της Ένωσης θα μπορούν να 
συμμορφωθούν με αυτήν την υποχρέωση, 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι θεωρείται ότι 
εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 
17 και 19 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 
259/68, και το άρθρο 11 του καθεστώτος 
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στον 
ίδιο κανονισμό, να ανταποκρίνονται στην 
κλήτευση της επιτροπής, να προσέρχονται 
για να εξεταστούν ως μάρτυρες και να 
υποβάλλουν υπομνήματα και να 
καταθέτουν αποδεικτικά στοιχεία 
αυτοπροσώπως. Επιπλέον, οι αρμόδιοι για 
το υπό εξέταση θέμα επίτροποι θα πρέπει 
να μπορούν να κληθούν σε εξεταστική 
επιτροπή στην περίπτωση που η 
μαρτυρία τους κρίνεται σημαντική και 
απαραίτητη για την ουσιώδη αξιολόγηση 
της υπόθεσης.

Or. el

Τροπολογία 3
Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση κανονισμού
 Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

18a) Ο παρών κανονισμός σέβεται την 
αρχή της διάκρισης των εξουσιών ούτως 
ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση 
εξουσίας και η νομοθετική (κοινοβούλιο), 
η εκτελεστική (κυβέρνηση) και η 
δικαστική (δικαστήρια) να είναι 
διακριτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν είναι δικαστήριο και συνεπώς δεν 
μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε 
μεμονωμένους πολίτες·

Or. fi

Τροπολογία 4
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 1 – παράγραφος 2α (νέα)

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

Στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ρυθμίζονται περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Or. de

Τροπολογία 5
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – σημείο β

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

(β) τη σύνθεση της επιτροπής βάσει της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των πολιτικών 
δυνάμεων·

β) τη σύνθεση της επιτροπής βάσει της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των πολιτικών 
δυνάμεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 6
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – ΄σημείο γ

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

(γ) το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή 
της έκθεσής της, το οποίο δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τους [δώδεκα] μήνες, με την 
επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 4.

(γ) το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή 
της έκθεσής της, το οποίο δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τους [δώδεκα] μήνες, με την 
επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 από την πρώτη 
σύγκληση της επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 7
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – σημείο γ

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

(γ) το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή 
της έκθεσής της, το οποίο δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τους [δώδεκα] μήνες, με την 
επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων σύμφωνα 
με την παράγραφο 4.

(γ) το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή 
της έκθεσής της. Δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τους [δώδεκα] μήνες και 
μπορεί να παραταθεί το ανώτερο κατά 
[τρεις] μήνες με αιτιολογημένη απόφαση 
του Κοινοβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 8
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
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 Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

3α. Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ορίζει εκ των προτέρων για 
όλες τις μελλοντικές εξεταστικές 
επιτροπές μιας κοινοβουλευτικής 
περιόδου τη διαδικασία με την οποία 
καθορίζεται το δικαίωμα υποβολής 
πρότασης των επιμέρους ομάδων για την 
εκάστοτε προεδρία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόφαση όσον αφορά την ομάδα στην οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα υποβολής πρότασης 
για μια συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή δεν πρέπει να καθορίζεται από την αντίστοιχη 
περίσταση, αλλά με τυχαίο τρόπο για όλες τις εξεταστικές επιτροπές που έχουν συσταθεί στη 
διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Τροπολογία 9
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται, 
με αιτιολογημένη απόφαση, να παρατείνει 
[δύο φορές] το προβλεπόμενο χρονικό 
διάστημα για την υποβολή της έκθεσης 
της εξεταστικής επιτροπής κατά [τρεις] 
μήνες.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 10
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο γ
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Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

(γ) εν πάση περιπτώσει, κατά τη λήξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου.

(γ) εν πάση περιπτώσει, κατά τη λήξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου με τη 
σύγκληση του νεοεκλεγέντος Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 11
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

Άρθρο 3a
Επανάληψη έρευνας

Όσον αφορά υπόθεση η οποία έχει 
αποτελέσει ήδη αντικείμενο έρευνας μιας 
μη μόνιμης εξεταστικής επιτροπής, μια 
μη μόνιμη εξεταστική επιτροπή μπορεί να 
συσταθεί ή να συσταθεί εκ νέου μόνον εάν 
μετά την προσκόμιση της σχετικής 
εξεταστικής έκθεσης ή μετά το πέρας της 
εντολής διενέργειας έρευνας έχουν 
παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα μήνες και 
έχουν αποκαλυφθεί νέα στοιχεία. Η 
σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
κάθε περίπτωση εάν έχουν προκύψει νέα, 
επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία δύνανται 
να θεωρηθούν κατάλληλα ώστε να 
τροποποιήσουν σημαντικά 
συμπεράσματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Νομικός συλλογισμός από το άρθρο 2, σημείο 5, του παραρτήματος IX του Κανονισμού.
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Τροπολογία 12
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

2. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις 
κεκλεισμένων των θυρών εάν αυτό ζητηθεί 
από [το ένα τέταρτο] των μελών της 
εξεταστικής επιτροπής, από θεσμικό 
όργανο ή οργανισμό της Ένωσης ή από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι μάρτυρες και 
εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν υπόμνημα ή να καταθέσουν
κεκλεισμένων των θυρών.

2. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις 
κεκλεισμένων των θυρών εάν αυτό ζητηθεί 
από [το ένα τέταρτο] των μελών της 
εξεταστικής επιτροπής, από θεσμικό 
όργανο ή οργανισμό της Ένωσης ή από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές. Κατόπιν 
αιτήματος, η ακρόαση των μαρτύρων και 
εμπειρογνωμόνων δύναται να 
πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των 
θυρών.

Or. de

Τροπολογία 13
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

1. Μετά την περάτωση της έρευνας, η 
έκθεση της εξεταστικής επιτροπής 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το οποίο έχει τη δυνατότητα να λάβει 
τυχόν ενδεδειγμένα μέτρα.

1. Μετά την περάτωση της έρευνας, η 
τελική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το οποίο την αποδέχεται ή την απορρίπτει 
χωρίς τροπολογίες.

Or. de

Τροπολογία 14
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση αποδοχής, το 
Κοινοβούλιο δύναται να αποφασίσει τη 
λήψη τυχόν ενδεδειγμένων μέτρων.

Or. de

Τροπολογία 15
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

1β. Η τελική έκθεση της επιτροπής 
μπορεί να περιλαμβάνει μια μειοψηφούσα 
γνώμη ως επίσημο μέρος του κειμένου, 
εφόσον η εν λόγω μειοψηφούσα γνώμη 
υποστηρίζεται από το ένα τέταρτο των 
μελών της επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 16
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

2α. Σε περιπτώσεις που εικαζόμενες 
παραβάσεις ή κακοδιαχείριση στην 
υλοποίηση της νομοθεσίας της Ένωσης 
αφορούν πιθανή ευθύνη από την πλευρά 
ενός φορέα ή μιας αρχής ενός κράτους 
μέλους, η εξεταστική επιτροπή δύναται 
να ζητήσει από το κοινοβούλιο του εν 
λόγω κράτους μέλους να επιδείξει 
συνεργασία για την έρευνα.
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Για τον σκοπό αυτόν, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να συνάψει 
διακοινοβουλευτικές συμφωνίες με τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 17
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

3. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να ζητεί 
από οποιοδήποτε άλλο ενεχόμενο νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο να της κοινοποιήσει 
έγγραφα τα οποία θεωρεί ενδεχομένως 
αναγκαία για την επιτυχία της έρευνάς της. 
Τα πρόσωπα αυτά, με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης, 
οφείλουν να συμμορφώνονται με το 
αίτημα της επιτροπής. Μπορούν να 
επικαλεστούν τα δικαιώματα που θα είχαν 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας σε 
περίπτωση κατάσχεσης αντικειμένων από 
τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου.

3. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να ζητεί 
από οποιοδήποτε άλλο ενεχόμενο νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο να της κοινοποιήσει 
έγγραφα τα οποία θεωρεί ενδεχομένως 
αναγκαία για την επιτυχία της έρευνάς της. 
Τα πρόσωπα αυτά, με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης, 
οφείλουν να συμμορφώνονται με το 
αίτημα της επιτροπής. Μπορούν να 
επικαλεστούν τα δικαιώματα που θα είχαν 
δυνάμει του εθνικού δικαίου σε περίπτωση 
κατάσχεσης αντικειμένων από τις εθνικές 
αρχές επιβολής του νόμου.

Or. en

Τροπολογία 18
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

4. Τα αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα 
πρέπει να προσδιορίζουν τη νομική βάση 
και τον σκοπό του αιτήματος, να 
διευκρινίζουν τι έγγραφα ζητούνται και να 

4. Τα αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα 
πρέπει να προσδιορίζουν τη νομική βάση 
και τον σκοπό του αιτήματος, να 
διευκρινίζουν τι έγγραφα ζητούνται και να 
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ορίζουν τα χρονικά περιθώρια εντός των 
οποίων πρέπει να προσκομιστούν τα 
έγγραφα. Πρέπει να αναγράφουν επίσης 
τις δυνητικές συνέπειες αδικαιολόγητης 
άρνησης να προσκομιστούν τα έγγραφα 
τα οποία ζητεί η επιτροπή.

ορίζουν τα χρονικά περιθώρια εντός των 
οποίων πρέπει να προσκομιστούν τα 
έγγραφα. 

Or. en

Τροπολογία 19
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

1. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να 
κλητεύει οποιοδήποτε πρόσωπο διαμένει 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μάρτυρα εάν 
θεωρεί ότι η ακρόαση του εν λόγω 
προσώπου είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση της αποστολής της.

1. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να καλεί
οποιοδήποτε πρόσωπο διαμένει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανιστεί ως 
μάρτυρας εάν θεωρεί ότι η ακρόαση του 
εν λόγω προσώπου είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση της αποστολής της.

Κάθε κλήση πρέπει να περιλαμβάνει το 
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του 
συγκεκριμένου μάρτυρα και να περιγράφει 
επακριβώς το θέμα και τους λόγους για 
τους οποίους πρόκειται να εξεταστεί ο 
μάρτυρας. Διαβιβάζεται από την επιτροπή 
στην αρμόδια εθνική αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο διαμένει ο μάρτυρας. Η 
αρμόδια εθνική αρχή μεριμνά για την 
επίδοση της κλήσης στον μάρτυρα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού 
δικαίου.

Κάθε αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει το 
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του 
συγκεκριμένου μάρτυρα και να περιγράφει 
επακριβώς το θέμα και τους λόγους για 
τους οποίους πρόκειται να εξεταστεί ο 
μάρτυρας.

Or. en

Τροπολογία 20
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

2. Οι μάρτυρες των οποίων η κλήτευση 
έγινε προσηκόντως οφείλουν, 
ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση, να 
εμφανιστούν στο ακροατήριο. Οφείλουν 
δε να απαντούν πρόθυμα, πλήρως και 
ειλικρινώς στις ερωτήσεις που τους θέτουν 
τα μέλη της επιτροπής. Δύνανται να 
επικαλεστούν τα δικαιώματα που θα είχαν 
αν τους είχε καλέσει σε ακρόαση 
κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή ή 
παρόμοιο όργανο, ή αν τους είχε κλητεύσει 
δικαστήριο με δικαιοδοσία για την 
εκδίκαση αστικών υποθέσεων, στο κράτος 
μέλος της διαμονής τους. Προς τον σκοπό 
αυτόν, δύνανται να επικουρούνται από 
νομικό σύμβουλο.

2. Οι μάρτυρες οφείλουν να απαντούν 
πρόθυμα, πλήρως και ειλικρινώς στις 
ερωτήσεις που τους θέτουν τα μέλη της 
επιτροπής. Δύνανται να επικαλεστούν τα 
δικαιώματα που θα είχαν αν τους είχε 
καλέσει σε ακρόαση κοινοβουλευτική 
εξεταστική επιτροπή ή παρόμοιο όργανο, ή 
αν τους είχε κλητεύσει δικαστήριο με 
δικαιοδοσία για την εκδίκαση αστικών 
υποθέσεων, στο κράτος μέλος της 
διαμονής τους. Προς τον σκοπό αυτόν, 
δύνανται να επικουρούνται από νομικό 
σύμβουλο.

Οι μάρτυρες πρέπει να ενημερώνονται εκ 
των προτέρων για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους καθώς και για τις 
πιθανές συνέπειες αδικαιολόγητης 
άρνησης να υπακούσουν στην κλήτευση 
και να παραστούν προς εξέταση, ψευδούς 
κατάθεσης και δωροδοκίας μαρτύρων.

Οι μάρτυρες πρέπει να ενημερώνονται εκ 
των προτέρων για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 21
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

3. Η επιτροπή δύναται να αποφασίσει να 
δεχτεί μαρτυρικές καταθέσεις υπό τον 
ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι ότι είπα την 
αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την 
αλήθεια.» Εάν το επιθυμούν, οι μάρτυρες 
μπορούν να προσθέσουν 
συμπληρωματικό θρησκευτικό τύπο στον 
όρκο. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να 

διαγράφεται
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υποχρεούται να καταθέσει ενόρκως.
Καταγράφεται επισήμως κάθε περίπτωση 
μάρτυρα που αρνείται να καταθέσει 
ενόρκως.

Or. en

Τροπολογία 22
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

2. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να 
κλητεύσει συγκεκριμένο υπάλληλο ή 
μέλος του λοιπού προσωπικού της Ένωσης 
για να καταθέσει σχετικά με θέμα το οποίο 
άπτεται των επαγγελματικών του 
υποχρεώσεων εάν κρίνει ότι η ακρόαση 
του εν λόγω προσώπου είναι αναγκαία για 
την εκπλήρωση της αποστολής της. Ο 
συγκεκριμένος υπάλληλος ή μέλος του 
λοιπού προσωπικού θεωρείται ότι 
εξουσιοδοτείται δυνάμει των άρθρων 17 
και 19 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 11 
του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο 
λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να υπακούσει στην κλήτευση της 
επιτροπής, να προσέλθει για να εξεταστεί 
ως μάρτυρας και να υποβάλει υπομνήματα 
και να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία 
αυτοπροσώπως.

2. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να 
καλέσει συγκεκριμένο υπάλληλο ή μέλος 
του λοιπού προσωπικού της Ένωσης για να 
καταθέσει σχετικά με θέμα το οποίο 
άπτεται των επαγγελματικών του 
υποχρεώσεων εάν κρίνει ότι η ακρόαση 
του εν λόγω προσώπου είναι αναγκαία για 
την εκπλήρωση της αποστολής της. Ο 
συγκεκριμένος υπάλληλος ή μέλος του 
λοιπού προσωπικού θεωρείται ότι 
εξουσιοδοτείται δυνάμει των άρθρων 17 
και 19 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 11 
του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο 
λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να υπακούσει στην κλήτευση της 
επιτροπής, να προσέλθει για να εξεταστεί 
ως μάρτυρας και να υποβάλει υπομνήματα 
και να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία 
αυτοπροσώπως.

Or. en

Τροπολογία 23
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
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 Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

3. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να 
κλητεύσει συγκεκριμένο υπάλληλο ή 
μέλος του λοιπού προσωπικού κράτους 
μέλους για να καταθέσει σχετικά με θέμα 
το οποίο άπτεται των επαγγελματικών του 
υποχρεώσεων εάν κρίνει ότι η ακρόαση 
του εν λόγω προσώπου είναι αναγκαία για 
την εκπλήρωση της αποστολής της. Το 
οικείο κράτος μέλος εξουσιοδοτεί τους 
υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού του 
δικαίου, να υπακούσουν στην κλήτευση 
της επιτροπής, να προσέλθουν για να 
εξεταστούν ως μάρτυρες και να υποβάλουν 
υπομνήματα και να καταθέσουν 
αποδεικτικά στοιχεία αυτοπροσώπως.

3. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να 
καλέσει συγκεκριμένο υπάλληλο ή μέλος 
του λοιπού προσωπικού κράτους μέλους 
για να καταθέσει σχετικά με θέμα το οποίο 
άπτεται των επαγγελματικών του 
υποχρεώσεων εάν κρίνει ότι η ακρόαση 
του εν λόγω προσώπου είναι αναγκαία για 
την εκπλήρωση της αποστολής της. Το 
οικείο κράτος μέλος δύναται να 
εξουσιοδοτήσει τους υπαλλήλους και το 
λοιπό προσωπικό του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εθνικού του δικαίου, να 
υπακούσουν στην κλήτευση της επιτροπής, 
να προσέλθουν για να εξεταστούν ως 
μάρτυρες και να υποβάλουν υπομνήματα 
και να καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία 
αυτοπροσώπως.

Or. en

Τροπολογία 24
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 16

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Αιτήσεις δικαστικής συνδρομής

1. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να 
απευθύνει αιτήσεις δικαστικής 
συνδρομής για την εξέταση μαρτύρων 
των οποίων η κλήτευση έγινε 
προσηκόντως.
2. Οι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής, 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, 
λαμβάνουν τη μορφή απόφασης της 
επιτροπής και διαβιβάζονται από την 
επιτροπή στην αρμόδια δικαστική αρχή 
του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο 
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μάρτυρας. Όπου απαιτείται, η απόφαση 
πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση 
στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
στο οποίο απευθύνεται.
3. Η αρμόδια δικαστική αρχή πρέπει να 
ανταποκριθεί στην αίτηση δικαστικής 
συνδρομής σύμφωνα με το οικείο εθνικό 
δίκαιο. Ωστόσο, μπορεί η εξεταστική 
επιτροπή να ζητήσει να ακολουθηθεί 
ειδική μέθοδος ή διαδικασία, εκτός αν 
αυτό δεν συνάδει με το εθνικό δίκαιο του 
οικείου κράτους μέλους ή είναι μη 
εφαρμόσιμο λόγω των εσωτερικών 
πρακτικών και διαδικασιών της ή λόγω 
πρακτικών δυσκολιών.
4. Τα εντάλματα δικαστικής συνδρομής 
πρέπει να εκτελούνται αμελλητί.
5. Μετά την εκτέλεση, η αρμόδια 
δικαστική αρχή διαβιβάζει στην 
εξεταστική επιτροπή την απόφαση η 
οποία περιλαμβάνει το αίτημα δικαστικής 
συνδρομής, τυχόν έγγραφα που 
απορρέουν από τη διαδικασία εκτέλεσής 
του καθώς και λεπτομερή κατάσταση 
εξόδων.

Or. en

Τροπολογία 25
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 18

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Κυρώσεις

1. Καταγράφεται επισήμως κάθε άρνηση 
ή μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου δύναται να ανακοινώσει 
τέτοιες αρνήσεις ή περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης στην Ολομέλεια και 
μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ακόλουθες παραβάσεις του παρόντος 
κανονισμού να υπόκεινται στις 
ενδεδειγμένες κυρώσεις βάσει του 
εθνικού τους δικαίου:
– αδικαιολόγητη άρνηση προσκόμισης 
ζητηθέντων εγγράφων·
– αδικαιολόγητη άρνηση ανταπόκρισης 
σε κλήτευση και προσέλευσης προσώπου 
ώστε να εξεταστεί ως μάρτυρας·
– ψευδής μαρτυρική κατάθεση· και
– δωροδοκία μαρτύρων.
Οι κυρώσεις αυτές οφείλουν να είναι 
ουσιαστικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.
3. Όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι 
ένα πρόσωπο διέπραξε οιαδήποτε από τις 
παραβάσεις που προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 2, το κράτος μέλος στο οποίο 
διαμένει το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να 
κινήσει την ενδεδειγμένη διαδικασία 
εναντίον του βάσει του εθνικού του 
δικαίου.
4. Όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για 
διάπραξη μιας από τις παραβάσεις που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 2, η 
άρση της ασυλίας υπαλλήλου ή μέλους 
του λοιπού προσωπικού της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
πρωτοκόλλου περί των προνομίων και 
ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 
να θεωρείται ότι δεν έρχεται σε αντίθεση 
με τα συμφέροντα της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 26
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δύναται να ανακοινώσει 
τέτοιες αρνήσεις ή περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης στην Ολομέλεια και 
μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δύναται να ανακοινώσει εν 
όλω ή εν μέρει το περιεχόμενο αυτών των 
σημειωμάτων και μεριμνά για τη 
δημοσίευση του ανακοινωθέντος 
περιεχομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 27
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

Οι κυρώσεις αυτές οφείλουν να είναι 
ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

Οι κυρώσεις αυτές οφείλουν να είναι 
ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 
και να συνάδουν με τις κυρώσεις για 
αντίστοιχες παραβάσεις στο πλαίσιο των 
εργασιών των εξεταστικών επιτροπών 
στα εθνικά κοινοβούλια.

Or. de

Τροπολογία 28
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός 
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των θεσμικών οργάνων και οργανισμών
της Ένωσης και των κρατών μελών 
δύναται να υποβάλει αιτιολογημένη 
γραπτή καταγγελία κατά απόφασης της 
εξεταστικής επιτροπής, η οποία ελήφθη 
κατ’ εφαρμογή της Ενότητας 3 και η οποία 
αφορά το πρόσωπο αυτό ή το επηρεάζει 
άμεσα και προσωπικά. Στην καταγγελία 
πρέπει να προσδιορίζεται η 
καταγγελλόμενη παράβαση του δικαίου 
της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου.

των θεσμικών οργάνων και οργανισμών 
της Ένωσης και των κρατών μελών 
δύναται να υποβάλει αιτιολογημένη 
γραπτή καταγγελία κατά απόφασης της 
εξεταστικής επιτροπής, η οποία ελήφθη 
κατ’ εφαρμογή της Ενότητας 3 και η οποία 
αφορά το πρόσωπο αυτό ή το επηρεάζει 
άμεσα και προσωπικά. Στην καταγγελία 
πρέπει να προσδιορίζεται η 
καταγγελλόμενη παράβαση του δικαίου 
της Ένωσης ή του εφαρμοστέου για το 
πρόσωπο αυτό εθνικού δικαίου.

Or. de

Τροπολογία 29
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να 
λάβει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με 
την καταγγελία κατά την πρώτη περίοδο 
συνόδου που έπεται της λήξης της 
περιόδου των [10 εργάσιμων ημερών] από 
την παραλαβή της καταγγελίας. Οφείλει να 
γνωστοποιήσει στον καταγγέλλοντα την 
απόφαση του αυτή εντός [10 εργάσιμων 
ημερών] καθώς και να τον ενημερώσει 
σχετικά με τα ένδικα μέσα που έχει στη 
διάθεσή του, συγκεκριμένα να προσφύγει 
δικαστικώς κατά του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και/ή να υποβάλει αναφορά 
στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 263 και 228 
αντιστοίχως της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να 
λάβει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με 
την καταγγελία κατά την πρώτη περίοδο 
συνόδου που έπεται της λήξης της 
περιόδου των [10 εργάσιμων ημερών] από 
την παραλαβή της καταγγελίας. Με την 
απόφαση δύναται να αναιρεθεί το 
ανασταλτικό αποτέλεσμα της 
καταγγελίας.

Το Κοινοβούλιο οφείλει να γνωστοποιήσει 
στον καταγγέλλοντα την απόφαση του 
αυτή εντός [10 εργάσιμων ημερών] καθώς 
και να τον ενημερώσει σχετικά με τα 
ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του, 
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συγκεκριμένα να προσφύγει δικαστικώς 
κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και/ή 
να υποβάλει αναφορά στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 263 και 228 αντιστοίχως της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 30
Rainer Wieland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

Άρθρο 19a:
Έξοδα

Έξοδα ταξιδίου και ημερήσιες 
αποζημιώσεις των μελών ή υπαλλήλων 
των θεσμικών οργάνων και οργανισμών 
της Ένωσης βαρύνουν τα εν λόγω 
θεσμικά όργανα και οργανισμούς. Έξοδα 
ταξιδίου και ημερήσιες αποζημιώσεις 
άλλων προσώπων, τα οποία καλούνται σε 
ακρόαση από εξεταστική επιτροπή, 
καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις για την ακρόαση 
εμπειρογνωμόνων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε το άρθρο 185, παράγραφος 7, του Κανονισμού.


