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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στο Εκτελεστικό Διευθυντή της 
Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό 
Διευθυντή της Κοινοτικής Υπηρεσίας 
Ελέγχου της Αλιείας όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στο Εκτελεστικό Διευθυντή της 
Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας όσον αφορά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό 
Διευθυντή της Κοινοτικής Υπηρεσίας 
Ελέγχου της Αλιείας όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών της 
Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
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Αλιείας για το οικονομικό έτος 2010· Αλιείας για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ...  το κλείσιμο των λογαριασμών της 
Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας για το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι από τον οριστικό 
λογαριασμό της Υπηρεσίας για το 2010, η 
Υπηρεσία δέσμευσε το 98,3% της 
χορηγηθείσας συνεισφοράς και κατέβαλε 
το 85,6% των διαθέσιμων πιστώσεων 
πληρωμών (πλην των δαπανών που 
χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές 
εσόδων)· καλεί παρόλα αυτά την 
Υπηρεσία να παράσχει στην αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή τα στοιχεία που 
δείχνουν το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού της για τις πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων και για τις 
πιστώσεις πληρωμών·

2. σημειώνει ότι από τον οριστικό 
λογαριασμό της Υπηρεσίας για το 2010, η 
Υπηρεσία δέσμευσε το 98,3% της 
χορηγηθείσας συνεισφοράς και κατέβαλε 
το 85,6% των διαθέσιμων πιστώσεων 
πληρωμών (πλην των δαπανών που 
χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές 
εσόδων)· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι η Υπηρεσία παρέσχε, 
με την ετήσια έκθεσή της για το 2010,
στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τα 
στοιχεία που δείχνουν το συνολικό 
ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
της για τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και για τις πιστώσεις 
πληρωμών

Or. en
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Τροπολογία 6
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί, επί πλέον ότι, σύμφωνα με 
την έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου για το 2010 οι αυτόματες 
μεταφορές της Υπηρεσίας προς το έτος 
2011 ανέρχονται σε 1.160.393 ευρώ
(δεσμεύσεις προς εκκαθάριση) και οι μη 
αυτόματες μεταφορές ανέρχονται σε 
530.875,59 ευρώ· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς της Υπηρεσίας για το 
οικονομικό έτος 2010, δεν αναφέρει τις 
μεταφερθείσες πιστώσεις·

3. παρατηρεί, επί πλέον ότι, σύμφωνα με 
την έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου για το 2010 οι αυτόματες 
μεταφορές της Υπηρεσίας προς το έτος 
2011 ανέρχονται σε 1.160.393 ευρώ
(δεσμεύσεις προς εκκαθάριση) και οι μη 
αυτόματες μεταφορές ανέρχονται σε 
530.875,59 ευρώ· παροτρύνει το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να αναφέρει, στην 
έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς της Υπηρεσίας για το 
οικονομικό έτος 2011 τις μεταφερθείσες 
πιστώσεις·

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί, επί πλέον ότι, σύμφωνα με 
την έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου για το 2010 οι αυτόματες 
μεταφορές της Υπηρεσίας προς το έτος 
2011 ανέρχονται σε 1.160.393 ευρώ 
(δεσμεύσεις προς εκκαθάριση) και οι μη 
αυτόματες μεταφορές ανέρχονται σε 
530.875,59 ευρώ· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
στην έκθεσή του σχετικά με τους 
ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας 
για το οικονομικό έτος 2010, δεν αναφέρει 

3. παρατηρεί, επί πλέον ότι, σύμφωνα με 
την έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου για το 2010 οι αυτόματες 
μεταφορές της Υπηρεσίας προς το έτος 
2011 ανέρχονται σε 1.160.393 ευρώ 
(δεσμεύσεις προς εκκαθάριση) και οι μη 
αυτόματες μεταφορές ανέρχονται σε 
530.875,59 ευρώ·
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τις μεταφερθείσες πιστώσεις·

Or. en

Τροπολογία 8
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί επίμονα από την Υπηρεσία να 
τηρήσει την αρχή της ετήσιας διάρκειας 
του προϋπολογισμού· ιδιαίτερα, 
επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων της Υπηρεσίας 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2010 
αφορούσαν δαπάνες για έργα κατά το
2011· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς της Υπηρεσίας για το 
οικονομικό έτος 2010· δεν παρέσχε στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
περισσότερες πληροφορίες επί του 
θέματος·

4. ζητεί επίμονα από την Υπηρεσία να 
τηρήσει την αρχή της ετήσιας διάρκειας 
του προϋπολογισμού· ιδιαίτερα, 
επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων της Υπηρεσίας
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2010 
αφορούσαν δαπάνες για αποστολές στις 
αρχές του 2011·

Or. en

Τροπολογία 9
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί επίμονα από την Υπηρεσία να 
τηρήσει την αρχή της ετήσιας διάρκειας 
του προϋπολογισμού· ιδιαίτερα,
επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων της Υπηρεσίας 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2010 

4. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων της Υπηρεσίας 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2010 
αφορούσαν δαπάνες για έργα κατά το 
2011·
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αφορούσαν δαπάνες για έργα κατά το 
2011· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς της Υπηρεσίας για το 
οικονομικό έτος 2010· δεν παρέσχε στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
περισσότερες πληροφορίες επί του 
θέματος·

Or. en

Τροπολογία 10
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί, ωστόσο, από την Υπηρεσία να 
ευθυγραμμίσει τα δικαιώματα πρόσβασης 
των αρμόδιων διατακτών στην ΑΒΑC με 
την απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων·

6. παροτρύνει την Υπηρεσία να 
ευθυγραμμίσει τα δικαιώματα πρόσβασης 
των αρμόδιων διατακτών στην ΑΒΑC με 
την απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 11
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Ζητεί από την Υπηρεσία να λάβει 
τάχιστα τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι τα έγγραφα των δημόσιων 
συμβάσεων φέρουν τη δέουσα υπογραφή 
και ημερομηνία· ιδιαίτερα, σημειώνει ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε την 
αδυναμία αυτή στις διαδικασίες δημόσιων 
συμβάσεων της Υπηρεσίας·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Υπηρεσία έλαβε τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι 
τα έγγραφα των δημόσιων συμβάσεων 
φέρουν τη δέουσα υπογραφή και 
ημερομηνία· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο επισήμανε την αδυναμία αυτή 
στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων της 
Υπηρεσίας·
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Or. en

Τροπολογία 12
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Ζητεί από την Υπηρεσία να λάβει 
τάχιστα τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι τα έγγραφα των δημόσιων 
συμβάσεων φέρουν τη δέουσα υπογραφή 
και ημερομηνία· ιδιαίτερα, σημειώνει ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε την 
αδυναμία αυτή στις διαδικασίες δημόσιων 
συμβάσεων της Υπηρεσίας·

8. Καλεί την Υπηρεσία να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι 
τα έγγραφα των δημόσιων συμβάσεων 
φέρουν τη δέουσα υπογραφή και 
ημερομηνία· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο επισήμανε την αδυναμία αυτή 
στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων της 
Υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί επίμονα από την Υπηρεσία να 
εξασφαλίσει διαφάνεια στις διαδικασίες 
προσλήψεων· επισημαίνει, όντως, ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σημείωσε αδυναμίες 
ως προς το σημείο αυτό· όσον αφορά τις 
διαδικασίες επιλογής προσωπικού, δεν είχε 
καθοριστεί εκ των προτέρων ούτε η 
ελάχιστη βαθμολογία που έπρεπε να 
συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι προκειμένου 
να κληθούν σε συνέντευξη ούτε η 
αναγκαία βαθμολογία για την εγγραφή 
τους στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων·

9. ζητεί επίμονα από την Υπηρεσία να 
εξασφαλίσει διαφάνεια στις διαδικασίες 
προσλήψεων· επισημαίνει, όντως, ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σημείωσε αδυναμίες 
ως προς το σημείο αυτό· όσον αφορά τις 
διαδικασίες επιλογής προσωπικού, δεν είχε 
καθοριστεί εκ των προτέρων ούτε η 
ελάχιστη βαθμολογία που έπρεπε να 
συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι προκειμένου 
να κληθούν σε συνέντευξη ούτε η 
αναγκαία βαθμολογία για την εγγραφή 
τους στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων·
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η σύσταση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου εφαρμόστηκε εν τω μεταξύ και 
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καθορίστηκε η ελάχιστη βαθμολογία·

Or. en

Τροπολογία 14
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί επίμονα από την Υπηρεσία να
εξασφαλίσει διαφάνεια στις διαδικασίες 
προσλήψεων· επισημαίνει, όντως, ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σημείωσε αδυναμίες 
ως προς το σημείο αυτό· όσον αφορά τις 
διαδικασίες επιλογής προσωπικού, δεν είχε 
καθοριστεί εκ των προτέρων ούτε η 
ελάχιστη βαθμολογία που έπρεπε να 
συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι προκειμένου 
να κληθούν σε συνέντευξη ούτε η
αναγκαία βαθμολογία για την εγγραφή 
τους στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων·

9. παροτρύνει την Υπηρεσία να αυξήσει 
τη διαφάνεια στις διαδικασίες 
προσλήψεων· επισημαίνει, όντως, ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σημείωσε αδυναμίες 
ως προς το σημείο αυτό· όσον αφορά τις 
διαδικασίες επιλογής προσωπικού, δεν είχε 
καθοριστεί εκ των προτέρων ούτε η 
ελάχιστη βαθμολογία που έπρεπε να 
συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι προκειμένου 
να κληθούν σε συνέντευξη ούτε η 
αναγκαία βαθμολογία για την εγγραφή 
τους στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων·

Or. en

Τροπολογία 15
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί επίσης την Υπηρεσία να
εξετάσει το ενδεχόμενο να θεσπίσει ένα 
διάγραμμα Gantt στον προγραμματισμό 
εκάστης των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων της κατά τρόπο ώστε να 
εμφαίνεται ταχέως ο χρόνος που αφιερώνει 
έκαστος υπάλληλός της σε ένα έργο και να 
ενθαρρύνει μία προσέγγιση 
προσανατολισμένη στην επίτευξη 

13. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς
την Υπηρεσία να θεσπίσει  ένα διάγραμμα 
Gantt στον προγραμματισμό εκάστης των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της κατά 
τρόπο ώστε να εμφαίνεται ταχέως ο χρόνος 
που αφιερώνει έκαστος υπάλληλός της σε 
ένα έργο και να ενθαρρύνει μία 
προσέγγιση προσανατολισμένη στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων· αναγνωρίζει, 
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αποτελεσμάτων· ζητεί συνεπώς από την
Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή σχετικά με την 
πρόοδο που σημειώθηκε επί του θέματος·

ωστόσο, ότι η Υπηρεσία διέθεσε στην
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ένα 
διάγραμμα που παρουσιάζει τις 
ζητηθείσες πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 16
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρωτοβουλία του Κλιμακίου 
Εσωτερικού Ελέγχου της Υπηρεσίας να 
αναπτύξει εσωτερικές επιμορφωτικές 
δραστηριότητες και να παράσχει την 
απαραίτητη κατάρτιση σε σχέση με την 
δεοντολογία και την ακεραιότητα στην 
Υπηρεσία· ιδιαίτερη ικανοποίηση 
προκαλεί το γεγονός ότι η εκπαίδευση 
αυτή είναι υποχρεωτική για όλο το 
προσωπικό ώστε να συνειδητοποιήσει τις  
δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες, 
ιδιαίτερα δε τη δεοντολογική 
συμπεριφορά, τους τρόπους αποφυγής 
των συγκρούσεων συμφερόντων, την 
πρόληψη της απάτης και την αναφορά 
των ανωμαλιών.

Or. en

Τροπολογία 17
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σε σχέση με το ανωτέρω ζητεί επίμονα 17. σε σχέση με το ανωτέρω εκφράζει την
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από την Υπηρεσία να προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες για τα εξής ζητήματα:

ικανοποίησή του για το ότι η Υπηρεσία
προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για τα 
εξής ζητήματα:

Or. en

Τροπολογία 18
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σε σχέση με το ανωτέρω ζητεί 
επίμονα από την Υπηρεσία να προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες για τα εξής ζητήματα:

17. καλεί την Υπηρεσία να προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες για τα εξής ζητήματα:

Or. en

Τροπολογία 19
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει ότι η Υπηρεσία ανέφερε ότι 
εφάρμοσε δύο πολύ σημαντικές συστάσεις 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, 
συγκεκριμένα την προσαρμογή των 
δικαιωμάτων πρόσβασης των αρμόδιων 
διατακτών στην ΑΒΑC και την καθιέρωση 
και εφαρμογή πολιτικής για την διαχείριση 
των εξαιρέσεων και το κεντρικό μητρώο 
εξαιρέσεων και ότι τούτο ελέγχεται επί του 
παρόντος από την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου· καλεί, ωστόσο, τον Οργανισμό 
να ενημερώσει πάραυτα την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή ως προς τα ληφθέντα 
μέτρα και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

σημειώνει ότι η Υπηρεσία ανέφερε ότι 
εφάρμοσε δύο πολύ σημαντικές συστάσεις 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, 
συγκεκριμένα την προσαρμογή των 
δικαιωμάτων πρόσβασης των αρμόδιων 
διατακτών στην ΑΒΑC και την καθιέρωση 
και εφαρμογή πολιτικής για την διαχείριση 
των εξαιρέσεων και το κεντρικό μητρώο 
εξαιρέσεων και ότι τούτο έχει 
ολοκληρωθεί από την Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου·

Or. en
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Τροπολογία 20
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει ότι η Υπηρεσία ανέφερε ότι 
εφάρμοσε δύο πολύ σημαντικές συστάσεις 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, 
συγκεκριμένα την προσαρμογή των 
δικαιωμάτων πρόσβασης των αρμόδιων 
διατακτών στην ΑΒΑC και την καθιέρωση 
και εφαρμογή πολιτικής για την διαχείριση 
των εξαιρέσεων και το κεντρικό μητρώο 
εξαιρέσεων και ότι τούτο ελέγχεται επί του 
παρόντος από την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου· καλεί, ωστόσο, τον Οργανισμό 
να ενημερώσει πάραυτα την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή ως προς τα ληφθέντα 
μέτρα και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

σημειώνει ότι η Υπηρεσία ανέφερε ότι 
εφάρμοσε δύο πολύ σημαντικές συστάσεις 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, 
συγκεκριμένα την προσαρμογή των 
δικαιωμάτων πρόσβασης των αρμόδιων 
διατακτών στην ΑΒΑC και την καθιέρωση 
και εφαρμογή πολιτικής για την διαχείριση 
των εξαιρέσεων και το κεντρικό μητρώο 
εξαιρέσεων και ότι τούτο ελέγχεται επί του 
παρόντος από την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου· καλεί, ωστόσο, τον Οργανισμό 
να ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή ως προς τα ληφθέντα 
μέτρα και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 21
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί επίμονα από την Υπηρεσία να 
λάβει αμέσως μέτρα για τα κατωτέρω 
σημαντικά ζητήματα και να ενημερώσει 
σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Υπηρεσία έλαβε αμέσως 
μέτρα για τα κατωτέρω σημαντικά 
ζητήματα και της ζητεί να ενημερώσει 
σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή·

Or. en
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Τροπολογία 22
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί επίμονα από την Υπηρεσία να 
λάβει αμέσως μέτρα για τα κατωτέρω
σημαντικά ζητήματα και να ενημερώσει 
σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή·

18. καλεί την Υπηρεσία να λάβει αμέσως 
μέτρα για τα κατωτέρω ζητήματα και να 
ενημερώσει σχετικά την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή·

Or. en


