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Τροπολογία 1
Diana Wallis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης 
Ιουλίου 2008 σχετικά με τον ρόλο του 
εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό 
δικαστικό σύστημα,

Or.en

Τροπολογία 2
Diana Wallis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, μέσω του EU Pilot, η 
Επιτροπή επιδιώκει να εντείνει τις 
εκατέρωθεν δεσμεύσεις, τη συνεργασία και 
την εταιρική σχέση μεταξύ Επιτροπής και 
κρατών μελών1 και, σε στενή συνεργασία 
με τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών 
μελών, εξετάζει τρόπους χειρισμού της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά δε ότι 
πρόκειται συνεπώς για μια μορφή 
διακυβερνητικής συνεργασίας η οποία 
αντικαθιστά την υποχρέωση της 
Επιτροπής, όπως ορίζεται με το άρθρο 17 
ΣΕΕ να «μεριμνά για την εφαρμογή των 
Συνθηκών καθώς και των μέτρων που 
θεσπίζονται βάσει αυτών από τα θεσμικά 
όργανα»·

2. σημειώνει ότι, μέσω του EU Pilot, η 
Επιτροπή επιδιώκει να εντείνει τις 
εκατέρωθεν δεσμεύσεις, τη συνεργασία και 
την εταιρική σχέση μεταξύ Επιτροπής και 
κρατών μελών1 και, σε στενή συνεργασία 
με τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών 
μελών, εξετάζει τρόπους χειρισμού της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά δε ότι η εν 
λόγω πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στη 
νέα ανάγκη συνεργασίας μεταξύ όλων 
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς όφελος μιας εύρυθμης και 
αφοσιωμένης στον πολίτη Ένωσης εν 
συνεχεία της έγκρισης της Συνθήκης της 
Λισαβόνας·

Or.en

                                               
1 Έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας “EU Pilot”, σ. 2.
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Τροπολογία 3
Diana Wallis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι αφενός οι πολίτες 
φέρονται να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην 
προσπάθεια διασφάλισης της 
συμμόρφωσης με την νομοθεσία της ΕΕ 
στην πράξη και αφετέρου – στο EU Pilot –
βρίσκονται να απέχουν ακόμα 
περισσότερο από οποιαδήποτε περαιτέρω 
διαδικασία· θεωρεί ότι τούτο δεν συνάδει 
με τις επίσημες δηλώσεις που περιέχονται 
στις Συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες «οι 
αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν 
πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα 
στους πολίτες» (άρθρο 1 ΣΕΕ), «οι 
οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις 
εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά» 
(άρθρο 15 ΣΛΕΕ) και ότι «σε όλες τις 
δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την 
αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι 
οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της» (άρθρο 9 ΣΕΕ)·

3. παρατηρεί ότι αφενός οι πολίτες 
φέρονται να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην 
προσπάθεια διασφάλισης της 
συμμόρφωσης με την νομοθεσία της ΕΕ 
στην πράξη και αφετέρου – στο EU Pilot –
ενδέχεται να βρεθούν ακόμα περισσότερο 
αποκλεισμένοι από οποιαδήποτε 
περαιτέρω διαδικασία· θεωρεί ότι 
παρόμοια εξέλιξη πρέπει να αποφευχθεί 
μέσω της χρήσης του EU Pilot ως 
μεσολαβητικού τύπου εναλλακτικής 
προσέγγισης στο πλαίσιο της οποίας 
υπάρχει πλήρης συμμετοχή και 
ενσωμάτωση των πολιτών ως αρχικών 
καταγγελλόντων και εκτιμά ότι κάτι 
τέτοιο ανταποκρίνεται καλύτερα στους 
στόχους της Συνθήκης βάσει των οποίων
«οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το 
δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στους πολίτες» (άρθρο 1 ΣΕΕ), 
«οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις 
εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά» 
(άρθρο 15 ΣΛΕΕ) και ότι «σε όλες τις 
δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την 
αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι 
οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της» (άρθρο 9 ΣΕΕ)·

Or.en

Τροπολογία 4
Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι, προκειμένου να αρχίσει 
να λειτουργεί το EU Pilot, η Επιτροπή 
δημιούργησε επιγραμμική βάση 
δεδομένων εμπιστευτικού χαρακτήρα1 με 
σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των 
υπηρεσιών της Επιτροπής και των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι πράγματι οι 
πολίτες αποκλείονται από την 
επικοινωνία Επιτροπής-κρατών μελών·
καλεί την Επιτροπή να παραχωρήσει στο 
Κοινοβούλιο ουσιαστική πρόσβαση στην 
εν λόγω βάση δεδομένων ώστε να 
μπορέσει το Κοινοβούλιο να επιτελέσει 
τον ελεγκτικό του ρόλο επί του τρόπου με 
τον οποίο η Επιτροπή επιτελεί τον δικό 
της ρόλο ως θεματοφύλακα των 
Συνθηκών· 

Or.en

Τροπολογία 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι ο ενεργός ρόλος των 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναφέρεται ρητά στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός σημαντικό 
ιδίως ως προς την  πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών· εκτιμά ότι η 
δυνατότητα των πολιτών να καθορίσουν 
το νομοθετικό προγραμματισμό συνδέεται 
συν τοις άλλοις στενά με τον τωρινό, 
ουσιαστικό τους ρόλο ως προς τη 
διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 

                                               
1 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας “EU Pilot” COM (2010) 0070, σ. 2
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συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της 
διαφάνειας και ακρίβειας των σχετικών 
διαδικασιών·

Or.en

Τροπολογία 6
Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η 
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει
αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλους τους 
τύπους παραβιάσεων, στοιχεία τα οποία 
στο σύνολό τους πρέπει να τίθενται 
απρόσκοπτα στη διάθεση του 
Κοινοβουλίου ώστε να μπορεί αυτό να 
επιτελεί τον ελεγκτικό του ρόλο επί του 
τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή επιτελεί 
τον δικό της ρόλο ως θεματοφύλακα των 
Συνθηκών· θεωρεί επίσης ότι η 
συγκέντρωση και η οργάνωση τέτοιων 
στοιχείων πρέπει να συνάδει με 
προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις 
προκειμένου να διευκολύνεται το 
Κοινοβούλιο στην προσπάθειά του να 
αξιολογεί ουσιαστικά την πρόοδο που 
πραγματοποιεί η Επιτροπή, ανεξαρτήτως 
του αν η παραβίαση έχει εξεταστεί μέσω 
EU Pilot ή μέσω της αρχικής διαδικασίας 
επί παραβάσει·

Or.en

Τροπολογία 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. παρατηρεί ότι οι χρονοτριβές στην 
ορθή εφαρμογή και μεταφορά του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν 
άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών 
και την άσκηση των δικαιωμάτων τους·
επισημαίνει το υψηλό κόστος που 
επιφέρει η μη συμμόρφωση και η μη 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ καθώς και 
την συνεπακόλουθη έλλειψη 
εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα·

Or.en

Τροπολογία 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων συνέστησε προσφάτως ομάδα 
εργασίας για το διοικητικό δίκαιο της ΕΕ 
με αποστολή να εξετάσει κατά πόσο είναι 
δυνατή η κωδικοποίηση του διοικητικού 
δικαίου της ΕΕ και τι προϋποθέτει στη 
πράξη ένα παρόμοιο έργο· εκτιμά ότι τα 
συμπεράσματα της εν λόγω ομάδας 
εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
τη συζήτηση ενός ευρωπαϊκού 
διοικητικού κώδικα· 

Or.en

Τροπολογία 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που 
έχει αναλάβει η Επιτροπή ως 
θεματοφύλακας των Συνθηκών να 
διασφαλίζει την εκ μέρους των κρατών 
μελών ορθή και έγκαιρη εφαρμογή του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει χρήση 
όλων των εξουσιών που της αναθέτουν οι 
Συνθήκες και δη οι νέες διατάξεις του 
άρθρου 260 ΣΛΕΕ όσον αφορά την 
παράλειψη κράτους μέλους να 
ανακοινώσει τα μέτρα μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο μιας οδηγίας·

Or.en

Τροπολογία 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
την δέσμευση της Επιτροπής να 
προβαίνει συστηματικά σε αξιολογήσεις 
των απαντήσεων των κρατών μελών στις 
καταγγελίες· καλεί την Επιτροπή να 
παρέχει αυτού του είδους τις 
αξιολογήσεις με τη μέγιστη δυνατή 
προσοχή και κατόπιν ενδελεχούς 
ανάλυσης του φακέλου· ζητεί να 
διευκρινιστεί ο ρόλος του καταγγέλλοντος 
στη διαδικασία αξιολόγησης·

Or.en
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Τροπολογία 11
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. φρονεί ότι, όταν η Επιτροπή κινεί 
διαδικασία επί παραβάσει εναντίον 
κράτους μέλους, οφείλει επίσης να 
δημοσιεύει ανακοίνωση, σύμφωνα με την 
οποία η πράξη που συνιστά παραβίαση 
της νομοθεσίας της ΕΕ μπορεί να 
προσβληθεί από τους θιγόμενους πολίτες 
του αντίστοιχου κράτους μέλους στα 
εθνικά τους δικαστήρια·

Or.en

Τροπολογία 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την 
κατάρτιση των δικαστών σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις· εκτιμά ότι αποκτά 
θεμελιώδη σημασία η ενίσχυση της 
κατάρτισης των δικαστών και στην 
προοπτική του σχεδίου δράσης για την 
υλοποίηση του προγράμματος της 
Στοκχόλμης·

Or.en


