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Τροπολογία 1
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η εκχώρηση νομοθετικών 
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή θέτει 
σημαντικά πολιτικά και στρατηγικά 
ζητήματα· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο 
των νομοθετικών προτάσεων για το ΠΔΠ,
«στοιχεία όπως σκοποί και 
προτεραιότητες, χρηματοδοτήσεις εν 
ευρεία έννοια (…) πρέπει να εγκρίνονται 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις », εφόσον 
αυτά δεν περιλαμβάνονται στη βασική 
πράξη·

2. επικρίνει το γεγονός ότι η εκχώρηση 
νομοθετικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή 
θέτει σημαντικά πολιτικά και στρατηγικά 
ζητήματα· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι 
είναι σημαντικό να υιοθετηθεί συνεκτική 
προσέγγιση από τις επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·  επισημαίνει 
ότι, στο πλαίσιο των νομοθετικών
προτάσεων για το ΠΔΠ, «στοιχεία όπως 
σκοποί και προτεραιότητες, 
χρηματοδοτήσεις εν ευρεία έννοια (…) 
πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις », εφόσον αυτά δεν 
περιλαμβάνονται στη βασική πράξη·

Or. de

Τροπολογία 2
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικρίνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, επειδή προσπαθούν 
συστηματικά να αποφύγουν τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σε νομοθετικές 
προτάσεις· καλεί τα δύο αυτά θεσμικά 
όργανα να τηρήσουν τα άρθρα 290 και 291 
ΣΛΕΕ όσον αφορά τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σε σύγκριση με τις εκτελεστικές 
πράξεις· υπενθυμίζει ότι στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων, το Κοινοβούλιο, προκειμένου 

3. επικρίνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, επειδή προσπαθούν 
συστηματικά να αποφύγουν τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σε νομοθετικές 
προτάσεις· καλεί τα δύο αυτά θεσμικά 
όργανα να τηρήσουν τα άρθρα 290 και 291 
ΣΛΕΕ όσον αφορά τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σε σύγκριση με τις εκτελεστικές 
πράξεις·
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να υπερασπίσει τις προνομίες του, έχει 
προσβάλλει ενώπιον του Δικαστηρίου την 
εγκυρότητα της απόφασης EURES·

Or. en

Τροπολογία 3
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικρίνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, επειδή προσπαθούν 
συστηματικά να αποφύγουν τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σε νομοθετικές 
προτάσεις· καλεί τα δύο αυτά θεσμικά 
όργανα να τηρήσουν τα άρθρα 290 και 291 
ΣΛΕΕ όσον αφορά τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σε σύγκριση με τις εκτελεστικές 
πράξεις· υπενθυμίζει ότι στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων, το Κοινοβούλιο, προκειμένου 
να υπερασπίσει τις προνομίες του, έχει 
προσβάλλει ενώπιον του Δικαστηρίου την 
εγκυρότητα της απόφασης EURES·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να τηρήσουν τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ 
όσον αφορά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε σύγκριση 
με τις εκτελεστικές πράξεις· υπενθυμίζει 
ότι στον τομέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών υποθέσεων, το Κοινοβούλιο, 
προκειμένου να υπερασπίσει τις προνομίες 
του, έχει προσβάλλει ενώπιον του 
Δικαστηρίου την εγκυρότητα της 
απόφασης EURES·

Or. hu

Τροπολογία 4
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικρίνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, επειδή προσπαθούν 
συστηματικά να αποφύγουν τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σε νομοθετικές 

3. επικρίνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, επειδή προσπαθούν να δίνουν
συστηματικά προτεραιότητα στις 
εκτελεστικές πράξεις έναντι των κατ’ 
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προτάσεις· καλεί τα δύο αυτά θεσμικά 
όργανα να τηρήσουν τα άρθρα 290 και 291 
ΣΛΕΕ όσον αφορά τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σε σύγκριση με τις εκτελεστικές 
πράξεις· υπενθυμίζει ότι στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων, το Κοινοβούλιο, προκειμένου 
να υπερασπίσει τις προνομίες του, έχει 
προσβάλλει ενώπιον του Δικαστηρίου την 
εγκυρότητα της απόφασης EURES·

εξουσιοδότηση πράξεων σε νομοθετικές 
προτάσεις· καλεί τα δύο αυτά θεσμικά 
όργανα να τηρήσουν τα άρθρα 290 και 291 
ΣΛΕΕ όσον αφορά τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σε σύγκριση με τις εκτελεστικές 
πράξεις· υπενθυμίζει ότι στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων, το Κοινοβούλιο, προκειμένου 
να υπερασπίσει τις προνομίες του, έχει 
προσβάλλει ενώπιον του Δικαστηρίου την 
εγκυρότητα της απόφασης EURES·

Or. de

Τροπολογία 5
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 
υπερασπιστεί τις προνομίες του στον 
τομέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών θεμάτων, το Κοινοβούλιο έχει 
προσβάλει την εγκυρότητα της απόφασης 
EURES2 ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου με την αιτιολόγηση ότι η 
Επιτροπή δεν τήρησε το όριο που 
προβλέπεται στο άρθρο 291 ΣΛΕΕ·
__________________
2 ΕΕ 328 της 28.11.2012, σ. 21, 
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 
26ης Νοεμβρίου 2012 για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την 
αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και την αναδημιουργία του 
EURES.

Or. en
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Τροπολογία 6
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να καταβάλουν προσπάθειες 
προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο 
η έκδοση νομοθετικών πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ καθώς και η 
ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 7
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει με έμφαση ότι εναπόκειται 
πλήρως στη διακριτική ευχέρεια του 
Κοινοβουλίου να αποφασίσει ποια από τα 
μη ουσιώδη στοιχεία της βασικής πράξης 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων· αναγνωρίζει ότι 
θα πρέπει να προβαίνει με περίσκεψη σε 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη προστασίας των 
προνομίων του και διασφάλισης της 
διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας 
της ΕΕ·

4. τονίζει με έμφαση ότι εναπόκειται 
πλήρως στη διακριτική ευχέρεια του 
Κοινοβουλίου να αποφασίσει ποια από τα 
μη ουσιώδη στοιχεία της βασικής πράξης 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων· αναγνωρίζει ότι 
θα πρέπει να προβαίνει με περίσκεψη σε 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη προστασίας των 
προνομίων του και διασφάλισης της 
διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας 
της ΕΕ·

Or. hu

Τροπολογία 8
Pervenche Berès
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. φρονεί ότι, στο πλαίσιο της 
προσαρμογής των παλαιότερων μέτρων 
επιτροπολογίας, τα μέτρα που ήσαν στο 
παρελθόν αντικείμενο της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο θα πρέπει να 
εκδίδονται ως κατ’ εξουσιοδότηση και όχι 
ως εκτελεστικές πράξεις· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να προχωρήσει με 
ταχύτητα στην προσαρμογή αυτή·

5. φρονεί ότι, στο πλαίσιο της 
προσαρμογής των παλαιότερων μέτρων 
επιτροπολογίας, τα μέτρα που ήσαν στο 
παρελθόν αντικείμενο της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο θα πρέπει να 
εκδίδονται κυρίως ως κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις· καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να προχωρήσει με ταχύτητα στην 
προσαρμογή αυτή·

Or. en

Τροπολογία 9
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενημερώνει τον εισηγητή της βασικής 
πράξης  σχετικά με τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες ήδη από 
το στάδιο της προετοιμασίας κάποιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

Or. de


