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Τροπολογία 1
Csaba Őry
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

1. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η
παρουσίαση των ετησίων προγραμμάτων
εργασίας των οργανισμών στις αρμόδιες
επιτροπές· υπενθυμίζει ότι η πρακτική
αυτή βοηθεί να εξασφαλίζεται ότι τα
προγράμματα εργασίας αντικατοπτρίζουν
τις πολιτικές προτεραιότητες του παρόντος
και διευκολύνει την εκ του σύνεγγυς
παρακολούθηση και ενδελεχή εξέταση της
υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας·

1. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η
παρουσίαση των σχεδίων ετησίων
προγραμμάτων εργασίας των οργανισμών
στις αρμόδιες επιτροπές πριν εγκριθεί το
τελικό πρόγραμμα εργασίας· υπενθυμίζει
ότι η πρακτική αυτή βοηθά να
εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα
εργασίας αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές
προτεραιότητες του παρόντος και
διευκολύνει την εκ του σύνεγγυς
παρακολούθηση και ενδελεχή εξέταση της
υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας·
Or. en

Τροπολογία 2
Sergio Gutiérrez Prieto
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία που έχει η στενή
συνεργασία μεταξύ οργανισμών·
επισημαίνει τις υφιστάμενες ορθές
πρακτικές που ευνοούν τις συνεργίες
μεταξύ οργανισμών, όπως είναι τα
μνημόνια συμφωνίας και η εκ των
προτέρων διαβούλευση σχετικά με τα
προγράμματα εργασίας, για να
αποφεύγονται η αλληλεπικάλυψη και η
επανάληψη δραστηριοτήτων
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3. τονίζει τη σημασία που έχει η στενή
συνεργασία μεταξύ οργανισμών·
επισημαίνει τις υφιστάμενες ορθές
πρακτικές που ευνοούν τις συνεργίες
μεταξύ οργανισμών, όπως είναι τα
μνημόνια συμφωνίας και τα σχετικά
ετήσια σχέδια δράσης, τα κοινά
ερευνητικά προγράμματα, οι
αξιολογήσεις από ομότιμους των σχεδίων
εκθέσεων έρευνας, οι ανταλλαγές ως προς
τη μεθοδολογία της έρευνας και η εκ των
προτέρων διαβούλευση σχετικά με τα
προγράμματα εργασίας, για να
αποφεύγονται η αλληλεπικάλυψη και η
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επανάληψη δραστηριοτήτων
Or. en

Τροπολογία 3
Csaba Őry
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία που έχει η στενή
συνεργασία μεταξύ οργανισμών·
επισημαίνει τις υφιστάμενες ορθές
πρακτικές που ευνοούν τις συνεργίες
μεταξύ οργανισμών, όπως είναι τα
μνημόνια συμφωνίας και η εκ των
προτέρων διαβούλευση σχετικά με τα
προγράμματα εργασίας, για να
αποφεύγονται η αλληλεπικάλυψη και η
επανάληψη δραστηριοτήτων

3. τονίζει τη σημασία που έχει η στενή
συνεργασία μεταξύ οργανισμών· επιμένει
δε πως πρέπει να συνεχιστούν οι
υφιστάμενες ορθές πρακτικές που ευνοούν
τις συνεργίες μεταξύ οργανισμών, όπως
είναι τα μνημόνια συμφωνίας και η εκ των
προτέρων διαβούλευση σχετικά με τα
προγράμματα εργασίας, για να
αποφεύγονται η αλληλεπικάλυψη και η
επανάληψη δραστηριοτήτων·
Or. en

Τροπολογία 4
Marian Harkin
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία που έχει η στενή
συνεργασία μεταξύ οργανισμών·
επισημαίνει τις υφιστάμενες ορθές
πρακτικές που ευνοούν τις συνεργίες
μεταξύ οργανισμών, όπως είναι τα
μνημόνια συμφωνίας και η εκ των
προτέρων διαβούλευση σχετικά με τα
προγράμματα εργασίας, για να
αποφεύγονται η αλληλεπικάλυψη και η
επανάληψη δραστηριοτήτων
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3. τονίζει τη σημασία που έχει η στενή
συνεργασία μεταξύ οργανισμών·
επισημαίνει τις υφιστάμενες ορθές
πρακτικές που ευνοούν τις συνεργίες
μεταξύ οργανισμών, όπως είναι τα
μνημόνια συμφωνίας και η εκ των
προτέρων διαβούλευση σχετικά με τα
προγράμματα εργασίας, για να
αποφεύγονται η αλληλεπικάλυψη και η
επανάληψη δραστηριοτήτων και να
υπάρχουν πιο ωφέλιμα αποτελέσματα·
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